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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 129
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etänä
kokoukseen osallistuu kunnanhallituksen jäsen Tommi Laine.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 130
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Jaatinen ja Sirkku Rajamäki.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ SUUNNITELMAKAUDELLA 2021-2023
Khall § 131
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan, ”Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen
tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.”
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä suunnitelmakaudella 2021-2023. Esitykset on pyydetty mieluiten seuraavasti ryhmiteltynä:
1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat esitykset
2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä palvelujen tuottamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset
3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot.
Esitys on pyydetty toimittamaan niin, että se on sairaanhoitopiirin käytössä
24.6.2020, mutta mielellään viimeistään 12.8.2020.
Isonkyrön kunnan esitys on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille liitteen mukaisen esityksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä suunnitelmakaudella 2021-2023.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIINTEISTÖJEN PTS-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE 2019-2025
Tekn. ltk 13.8.2019 § 67
Tekninen toimi on kartoittanut yhdessä insinööritoimisto Granlund Pohjanmaan
kanssa Isonkyrön kunnan omistamat kiinteistöt ja laatinut kiinteistöille PTS (pitkän
tähtäimen suunnitelma) suunnitelmat. Työ laadinnan yhteydessä haastateltiin kiinteistöjen huolto- ja käyttöhenkilöstöä. Kaikkiin kiinteistöistä kartoitettiin LVIAS- sekä
rakenne puolen peruskorjaustarpeet 5-10 vuoden ajanjaksolle.
Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmaan on tarkoitus toimia työkaluna kiinteistöjen korjausinvestointien ja huoltotoimien suunnitelmallisessa toteuttamisessa. PTS
on myös pohjatietona kiinteistöjen korjausvelan teknisen nykyarvon määrittämisessä. Yhteenvetoraportti laaditusta PTS-suunnitelmasta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
- merkitä päivitetyn kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman tiedokseen
- hyödyntää sitä jatkossa talousarvion laadinnassa sekä kiinteistöjen korjausinvestoin
tien suunnittelussa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Tekn.ltk 16.6.2020 § 48
Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2020 on teknisen palvelualueelle yhdeksi kuluvan vuoden tavoitteeksi asetettu kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) päivittäminen ja tuominen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi 30.6.2020 mennessä.
Tekninen palvelualue on alkuvuoden aikana päivittänyt viime vuonna laadittua PTSsuunnitelmaa vastaaman nykyhetken kiinteistöomaisuutta. PTS-suunnitelmassa esitetyillä korjauksilla pidetään kiinteistöt kunnossa ja käyttökelpoisina. PTS-suunnitelmissa esitetyt kustannukset ja korjaustarpeet ovat arvioita, ja kustannukset tarkentuvat toteutussuunnittelun myötä. Kiinteistöjen kuntoa ja olosuhteita seurataan jatkuvasti ja muutokset PTS-suunnitelmaan ovat näin mahdollisia. PTS-korjausten vuosittainen toteutumien vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
- merkitä kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman päivityksen tiedokseen sekä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- antaa kiinteistöille laaditun päivitetyn pitkän tähtäimen suunnitelman kunnanhallituksen käsittelyyn
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 10.8.2020 § 132
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistöjen PTS-toimenpideohjelman. Tällä päätöksellä ei päätetä tulevien hankkeiden toteutuksesta, vaan mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden yhteydessä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN ALAPÄÄN NUORISOSEURA RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall § 133
Pohjanmaan ELY-keskus on 29.6.2020 myöntänyt investointitukea Isonkyrön Alapään Nuorisoseura ry:n Kehittyvä kenttä -hankkeen toteuttamiseen 31.508,04 euroa, jonka lisäksi kuntaraha toimintaryhmältä on 7.877,01 euroa. Näin ollen julkinen
rahoitus on yhteensä 39.385,05 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
60.592,38 euroa. Hankkeen aikataulu on 1.3.2020-1.2.2022.
Isonkyrön Alapään Nuorisoseura ry anoo 29. 7.2020 saapuneella kirjeellään kunnalta hankkeeseen väliaikaista rahoitusta 30.000 euroa siten, että lainan takaisinmaksu tapahtuu hankerahoituksen tilityksen jälkeen, viimeistään 31.12.2022. Hakemus liitteineen toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Hallintosäännön 23 §:n 29-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

myöntää Isonkyrön Alapään Nuorisoseura ry:lle 30.000 euroa väliaikaisrahoitusta Kehittyvä kenttä -hankkeen toteuttamiseen

-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu
yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 31.12.2022 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall § 134
1. Ympäristöministeriön kirje 9.6.2020/VN/12539/2020;
Ympäristöministeriö on käynnistänyt ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Siihen liittyen on avattu valtionavustushaku kunnille ja
kuntayhtymille hankkeisiin, joilla parannetaan ikääntyneiden asuinoloja.
2. Sisäministeriön poliisiosaston kirje 11.6.2020;
Asetus pysäköintivirhemaksusta/1.7.2020 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2021
3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.6.2020/LSSAVI/8489/2020;
Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueelle
4. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 1.7.2020; Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten henkilösuojainten korvauskäytännöt COVID-19-epidemian yhteydessä
5. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.7.2020/LSSAVI/8823/2020;
Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueelle
6. Sisäministeriön pelastusosaston kirje 3.7.2020;
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
7. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 13.7.2020; Määräykset, ohjeet ja suositukset koronavirusepidemian johdosta
8. Vaasan seudun ja Suupohjan alueen monialainen yhteispalvelu (TYP) johtoryhmän päätös 9.7.2020 ottaa käyttöön option toiminnan jatkosta vuosille 2021-2022
9. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje 17.7.2020/LSSAVI/9833
/2020/LSSAVI/9841/2020 matkustusrajoitusten lieventyessä aluehallintoviraston
toimialueelle

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 135
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuusto
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös/
Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 131, 132, 133
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 129, 130, 134, 135
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 131, 132, 133

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

