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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 53

PÄÄTÖS:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 54
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.
PÄÄTÖS:
Kati Harjunpää ja Harri Niemi valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
__________
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.4.2020-30.6.2020
Hyvltk 18.8.2020 55 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on
tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
- tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutuminen, meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4) lautakunnan hyväksymällä tasolla (osastotaso 4).
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen sanallisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä
- ennuste koko vuoden toteutumisesta
Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan
tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen
menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia
ajankohtaan nähden on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteumalla kuuden kuukauden toteumaprosentti saisi olla 50 %, mikäli
tuotot ja kulut kirjataan ko. kuukaudelle, jolle tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat lisiä lukuun ottamatta sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat.
Palvelujen ostoissa vastaavasti laskut kirjautuvat kirjanpitoon tositepäiville.
Tulosyksiköiden tavoitteet ja poikkeamat
Tiliryhmätaso 4:n mukaisen toteumaraportin (liite) mukaan hyvinvointipalvelujen
toteumaprosenteissa on poikkeamia tasaiseen toteumaan nähden
hyvinvointilautakunnan
- toimintatuotoissa vajausta, koska kyseiset tuotot laskutetaan suoritusperusteisesti yhdessä erässä vasta loppuvuodesta.
etsivän nuorisotyön
- toimintatuotoissa ylitystä, koska budjetoinnissa näkyy vain hankkeen 19-20
osuus, eikä ole ollut talousarvioita laadittaessa tiedossa hankkeen jatko.
Hankkeelle on myönnetty jatkoa talousarvion laatimisen jälkeen ja hankkeen
20-21 vuoden 2020 osuus näkyy jo tilillä.
vapaa-aikatoiminnan
- toimintatuotoissa ylitystä oppisopimustuesta johtuen, jotka maksetaan kahdesti vuodessa ja joita ei oltu talousarvioon huomioitu.
- toimintakulujen alitus johtuu koronan takia väliin jääneistä nuorten retkistä ja
koronan takia suljettuna olleiden tilojen siivouksen väliin jäämisestä. Uusiin
nuorisotiloihin liittyvät palveluiden ostot ja vuokrat tulevat vasta vuoden jälkipuoliskolle.
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liikuntahalleissa
- toimintatuotoissa ja -kuluissa näkyy koronasta aiheutunut liikuntatilojen käytön väheneminen.
kirjasto- ja kulttuuritoiminnassa
- toimintatuottojen alitus johtuu perutuista kulttuuritapahtumista.
- toimintakuluissa alitusta koronasta johtuneen kulttuurin työntekijän palkkaamattomuuden myötä.
Covid-19 virukseen liittyvillä varautumistoimilla on ollut kokonaisuudessaan selvää vaikutusta hyvinvointipalveluiden tuloihin ja kuluihin.
Lautakunnan asettamien lisätavoitteiden suhteen osavuosiraportointi on tehty talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ensimmäisen puolen vuoden osalta.
Liikuntapalveluissa on aloitettu ennen koronaa ikäihmisille erikseen tarkoitettu liikuntaryhmä. Liikuntatilojen korkean käyttöasteen ja maksullisten tapahtumien
osalta korona on estänyt kevään osalta toteutumisen. Erilaisia sähköisiä hyvinvointipalveluiden etäpalveluita on kehitetty korona-aikana, joista varmasti osa jää
normaalioloissakin käyttöön.
Nuorisotilakysymys on järjestynyt kunnantalon alakerrasta vapautuneen tilan
myötä, jossa varsinainen toiminta käynnistyy elokuun aikana.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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KIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT
Hyvltk 18.8.2020 56 §
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt 10.3.2020 § 36 kirjaston aukioloaikoja ja todennut, että syyskuun alusta siirrytään talviaukioloaikoihin, jotka tarkistetaan
omatoimikirjastosta saatujen käyttökokemusten myötä. Koronan takia ”normaalien” aukioloaikojen käyttökokemusten saaminen jäi vähäiseksi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Jatketaan totutuilla talvikauden aukioloajoilla 1.9.2020 alkaen:
ma-to
klo 12-19
pe
klo 12-17
la
klo 10-14
su
suljettu
Juhlapyhien aattopäivinä klo 10-16.
Omatoimiaika joka päivä klo 7-21.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRJASTOVIRKAILIJAN TEHTÄVÄNKUVAN JA TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTTAMINEN KIRJASTO- JA KULTTUURISIHTEERIN TOIMEKSI
Hyvltk 18.8.2020 57 §
Kirjastovirkailijan toimi on vapautunut irtisanoutumisen myötä 1.8.2020 alkaen.
Kyseiseen toimeen on kuulunut mm. lasten ja nuorten kirjastotyö, sisältäen varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt 10.3.2020 § 37 kulttuurisihteerin toimen muuttamista kulttuurituottajan toimeksi ja hakenut toimeen täyttölupaa kunnanhallitukselta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 57 siirtänyt asian käsittelyä.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 15.6.2020 § 121 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet, jossa käyttötalouden tehtäväalueiden menot (ulkoiset ja sisäiset yhteensä) eivät saa kasvaa verrattuna vuoden
2020 kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon, kuitenkin palkankorotuksiin
on varauduttava 1,35 %:n palkankorotusvarauksella. Myös palveluiden ostot ja
muut kiinteät toimintakulut kasvavat kuluvaan vuoteen verrattuna.
Kulttuurisihteerin toimea on hoidettu osa-aikaisesti noin 50 % työajalla. Kulttuurisihteerin tehtäviin on kuulunut kulttuuritoiminnan ja -tapahtumien suunnittelu ja
toteutus, sekä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuosittaiset lasten kulttuuriviikot loppuvuodesta ovat olleet kulttuuripalveluiden merkittävä tapahtumasarja, jossa kirjasto on ollut keskeinen tapahtumapaikka. Yhteistyötä kirjaston ja kulttuuritoimen kesken on tehty myös erilaisten näyttelyiden osalta.
Luontaisen yhteistoiminnan myötä kirjastovirkailijan ja kulttuurisihteerin toimenkuvat on mahdollista yhdistää saman tehtävänimikkeen alle, siten että uusi tehtävänimike kuuluu kelpoisuusvaatimuksiltaan ja palkkahinnoitteluluokaltaan
KVTES:n mukaiseen 02KIR050 -luokkaan.
Hallintosäännön 71 § mukaan palvelualueen johtaja (hyvinvointijohtaja) päättää
alaistensa vakinaisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
- kirjastovirkailijan toimi muutetaan kirjasto- ja kulttuurisihteerin toimeksi ja
- kunnanhallitus myöntää ko. toimeen täyttöluvan 1.10.2020 alkaen.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN DELEGOINTI VÄLIAIKAISESTI / TOIMIVALLAN
LAKKAUTTAMINEN
Hyvltk 21.4.2020 § 42
Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19–
koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen
vuoksi 16.3.2020. Epidemianetenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia
on rajoitettu ja muun ohella kunnallisten palveluiden merkittävistä rajaamistoimenpiteistä päätetty. Määräykset eivät koske kunnan toimielimiä. Kokouksia ei
kielletä pitämästä. Varotoimenpiteinä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää kokouksissa vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Poikkeusoloissa tehtävät päätökset vaativat monesti nopeaa päätöksentekoa. Yksi keino vähentää kokouksia ja varmistaa riittävän nopea päätöksenteko
on, että toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on
mahdollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista
tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista
peruuttaa. Isonkyrön kunnanhallintosäännön 61§:n mukaan toimielin voi siirtää
sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se,
jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perustuu
valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisvarautumisen
velvoitteeseen. Tilanne voi vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toimia.
Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet. Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten
erityistoimivallankäyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi hyvinvointijohtajalle on perusteltua.
Hallintosäännön 27 § momentin 4 perusteella lautakunta voi delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle eli hyvinvointilautakunta voi delegoida toimivaltaansa hyvinvointijohtajalle.
Lisätietoja antaa hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Pasi Myllyniemi puh.
040 702 3675, pasi.myllyniemi@outlook.com.
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää hallintosäännön 61 §:n nojalla seuraavaa:
Hyvinvointijohtaja käyttää Isonkyrön kunnan hallintosäännön määrittelemästä
toimivallasta poiketen hyvinvointilautakunnan päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi:
1) milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista palvelualueen sisällä,
2) taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista,
3) tiedottamista,
4) palvelualueen yksiköiden toimintaa ja käyttöä,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5) muuta poikkeusoloissa välttämätöntä päätöstä,
joiden päättäminen on välttämätöntä eikä lautakunnan kutsuminen ole mahdollista tai lautakuntaa ei saada päätösvaltaiseksi poikkeustilanteesta johtuen.
Hyvinvointijohtaja tekee oman palvelualueen ylittäviä toimienpiteitä koskevat päätökset yhteistoiminnassa kunnan poikkeusolojen johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan kanssa.
Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä ja ne raportoidaan heti hyvinvointilautakunnalle sähköisesti. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää hyvinvointilautakunta erikseen tai viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan selostuksen mukaisesti.
Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Antti Iivari poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian päätöksenteon ajaksi klo 19.00-19.27, jolloin pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Pasi Myllyniemi. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 169 § mukaisesti.
_________
Hyvltk 18.8.2020 § 58
Valtioneuvosto on 6.5.2020 tehnyt periaatepäätöksen koronavirusepidemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitustoimien jatkamisesta sekä hallitusta ja asteittaisesta purkamisesta. Valtionneuvoston tarkentavat säädökset ja aluehallintoviraston päätökset tulevat ohjaamaan viranomaistoimia siten, että kunnanhallituksen
toimivallandelegoinnista kunnanjohtajalle voidaan tässä vaiheessa luopua.
Edellä tehdyllä päätöksellä varauduttiin osaltaan pandemian mahdolliseen pahentumiseen ja pyrittiin varmistamaan kunnan päätöksentekokyky kaikissa olosuhteissa.
Delegointipäätöksenvoimassaolo ei ole enää tarpeellista koronapandemian laannuttua ja merkittävimpien rajoitustoimenpiteiden poistuttua. Hyvinvointilautakunnan delegoiman toimivallan perusteella ei ole tehty päätöksiä päätöksen voimassaoloaikana.
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää lakkauttaa hyvinvointijohtajalle kokouksessaan
21.4.2020 § 42 delegoimansa toimivallan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan selostuksen mukaisesti.
Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Antti Iivari poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian päätöksenteon ajaksi klo 18.52-18.55, jolloin pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Pasi Myllyniemi. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 169 § mukaisesti.
_________
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
Tark.ltk 12.2.2020 § 10
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle
muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomusta kokouksissaan;
12.2.2020 § 10, 16.3.2020 § 16, 29.4.2020 § 20, 7.5.2020 § 24, 14.5.2020 § 29 ja
18.5.2020 § 33.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tark.ltk 18.5.2020 § 33
Liitteenä on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019.
ESITYS:

Tarkastuslautakunta
-

PÄÄTÖS:

hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2019
esittää arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

_________
Kvalt 27.5.2020 § 17
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunto on annettava ennen
vuoden 2021 talousarviokäsittelyä.
_________

Khall 15.6.2020 § 118
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta 24.8.2020 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 18.8.2020 § 59
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa
-

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt 13.3.2019 § 12 organisaatiouudistusta ja tehnyt esityksen kunnanhallitukselle, joka on käsitellyt esitystä kokouksessaan
13.5.2019 § 67 ja palauttanut pykälän osin jatkovalmisteltavaksi hyvinvointilautakunnalle.
Organisaation uudistaminen on edelleen kesken ja tehtäviä on hoidettu määräaikaisilla työsuhteilla.

-

Liikuntatilojen mittarointia muutetaan talousarviossa 2021.

-

Hyvinvointipalveluiden tapahtumia pyritään järjestämään eri ikäisille ja eri kohderyhmille. Tiedottamisessa käytetään monipuolisesti eri kanavia.

-

Nuorisotilakysymyksen osalta pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja ja se on ratkaistu
kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.
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PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

18.08.2020

88

KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Hyvltk 18.2.2020 § 27
Hallintosäännön 35 § 1. kohdan mukaan hyvinvointilautakunta päättää nuoriso- ja
liikuntajärjestöjen sekä kulttuuritoimintaan tarkoitettujen perus- ja kohdeavustusten perusteista ja jakamisesta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalveluiden avustusohjeet ja julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2020 kaikkien avustusten erityisteemana on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 2.3.2020. Hakuaika päättyy ke
31.3.2020 klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida, muutoin kuin siinä
tapauksessa, että haettavien avustusten summa alittaa avustuksiin budjetoidun
rahasumman. Myöhästyneet hakemukset käsitellään palautusjärjestyksessä ja
mahdollisia avustuksia myönnetään budjetin sallimissa rajoissa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 21.4.2020 § 43
Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia haki määräaikaan mennessä yhteensä 13
hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitteiden vuoksi kaikki hakijat eivät ole pystyneet toimittamaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset kulttuurin kohdeavustukset ja ne maksetaan avustusohjeen mukaisesti hyväksyttyjä tositteita vastaan. Lisäksi niiden yhdistysten
osalta, jotka eivät vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja ole pystyneet vielä toimittaa vaaditaan näiltä avustusohjeessa lueteltujen asiakirjojen toimittaminen ennen avustuksen maksamista.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pasi Myllyniemi, Veli-Matti Ojaluoma ja Helena Tuuri-Tammela
poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo
19.28-19.36.
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Hallintosäännön 165 § mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa
poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi
kokous valitsi Sami Nikulan yksimielisesti.
__________
Hyvltk 18.8.2020 § 60
Hyvinvointilautakunta on todennut säännöissään, että mikäli avustusten anottu
summa jää alle talousarvioon varatun summan, käsitellään varsinaisen haun
päättymispäivän jälkeiset hakemukset saapumisjärjestyksessä talousarvioon varatun summan täyttymiseen saakka.
Esa-Matias Heinonen on jättänyt avustushakemuksen 12.8.2020 ja anonut 150
euron avustusta country-gospel äänitteelle.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Koska varsinaisen haun päättymispäivään mennessä talousarvioon varattu
summa ei ole ylittynyt, voidaan varatuista varoista avustus maksaa. Myönnetään
Esa-Matias Heinoselle äänitteeseen avustus.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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ILMOITUSASIAT
Hyvltk 18.8.2020 § 61
1) Kunnanhallituksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023
laadintaohje (Khall 15.6.2020 § 121).
2) Kunnanhallituksen käsittely nuorisotilaa koskien (Khall 15.6.2020 §
123).
3) Ennaltaehkäisevän päihdetyöryhmän kuulumiset.
4) Osallistuttu Yhyreksen kyläralliin.
5) Tehty yhteistyötä Fysiopisteen kanssa yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien voimisteluohjelmien kanssa.
6) Hyvinvointijohtaja selvitti liikuntatilojen ovien käyttöön liittyviä häiriötilanteita.
7) Asiointiavun koordinointi kunnantoimesta päätettiin 26.6.2020.
8) Napuen taistelun muistomerkin 100-vuotisjuhla pystyttiin järjestää soveltuvin turvatoimin 11.7.2020.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 18.8.2020 § 62
Hyvinvointijohtaja
Henkilöstöasiat:

§ 55, 70

Muut asiat:

§ 7, 8, 9, 10/2020

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 55, 57, 59
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 53-55, 57, 59, 61, 62
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 56, 58, 60
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