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Latvakoski Matti
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kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
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LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

45 - 50

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 29.9.2017
Allekirjoitus

Erja Hakola
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Reino Hintsa

Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 2.10.2017 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Allekirjoitus

Todistaa
Toimistosihteeri

Tarja Soini
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Kokouspäivämäärä

28.9.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 45 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 46 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Hakola ja Reino Hintsa.
__________
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LIIKUNTAHALLIN HANKESUUNNITELMA JA LUONNOSPIIRUSTUKSET
Khall 4.9.2017, 148 §
Isonkyrön kunnan valtuusto on 16.11.2016 26 §:ssä hyväksynyt Isonkyrön kunnan
taloussuunnitelmassa investointisuunnitelman, jossa liikuntahallin rakentamiselle on
varattu vuodelle 2017 100 000 euroa ja vuodelle 2018 1 900 000 euroa.
Kunnanhallitus on 28.11.2016 156 § valinnut Liikuntahallin suunnittelutoimikunnan.
Suunnittelutoimikunta on valmistellut liikuntahallin hankesuunnitelmaa, joka on kunnanvaltuuston käsittelyssä syksyllä 2017. Toimikunta on kuullut kunnassa toimivia
liikuntaseuroja sähköpostikyselyllä ja kaikkia käyttäjiä yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet osallistua valmisteluun otakantaa.fi palvelussa ja paperilomakkeilla.
Tavoitteena on, että koulukeskuksen nykyinen liikuntahalli ja Keskustan alakoulun
liikuntatilat sekä uusi liikuntahalli muodostavat kokonaisuuden, joka palvelee mahdollisimman laajasti eri toimijoiden tarpeita. Valmistellun tarveselvityksen, tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 3,5–3,9 miljoonaa euroa.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 34 §:ssä hyväksynyt talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017–2019 investointisuunnitelman muuttamisen/liikuntahallin osata
siten että taloussuunnitelma vuosille 2017–2018 on muutettu niin, että liikuntahallin
rakentamiseen on varattu menomäärärahaa 100 000 euroa vuodelle 2017, menoja
2 000 000 euroa ja tuloja 450 000 vuodelle 2018 sekä menoja 1 600 000 ja tuloja
300 000 euroa vuodelle 2019.
Kunnanjohtaja Eino Toivola on pyytänyt 20.6.2017 hyvinvointi-, perusturva- ja sivistyslautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta lausuntoa suunnittelutoimikunnan
valmistelemasta liikuntahallin hankesuunnitelmasta.
Sivistyslautakunta on 27.6.2017 § 43 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
-

”Hankesuunnitelmaluonnos on kattava. Nykytilanne on kartoitettu laajasti, ja
tarpeellisuus on perusteltu monin tavoin.
Luonnospiirustukset ovat hyvät. Monikäyttöisyys eri lajien kannalta on huomioitu. Varastotila on hyvä, iso ja yhtenäinen. Kenttä on riittävän kokoinen
varoalueineen (virallinen salibandykenttä, koripallo, futsal, käsipallo, lentopallokentät 3 kpl poikittain jne.).

Perusopetus ja lukio
Taustaa: Lukuvuonna 2017 - 18 koulukeskuksen alueella (Keskustan koulu, Isonkyrön yläkoulu ja Kyrönmaan lukio) liikkuu päivittäin yhteensä 543 lasta ja nuorta,
ja viikossa heillä on liikuntatunteja keskimäärin noin 73 h.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus
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Kyrönmaan lukiossa toimii urheilulinja, urheilulinjalla opiskelee yli 30 erilajien lukiolaista. Lukio tarjoaa kaikille linjalaisille voimaharjoittelun perusteet ja lisäksi salibandyn ja lentopallon lajivalmennusta.
-

-

Liikuntahalli tulee parantamaan ja helpottamaan koulujen liikuntatuntien järjestämistä oleellisesti. Erityisesti se mahdollistaa sisäliikuntaryhmien samanaikaisen toimimisen niin alakoulun kuin yläkoulun ja lukion kohdalta.
Liikuntahalli luo uusia mahdollisuuksia Kyrönmaan lukion urheilulinjan kehittämiselle, lajikirjon laajentamiselle ja tukee näin koko lukion toimintaa
Koulujen kerhotoiminta voi alkaa jo heti alakoulun tuntien loputtua, mikä
edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä
Hallin tulee olla monikäyttöinen, luoda mahdollisuudet monien eri lajien
opettamiselle, harrastamiselle ja kokeilemiselle

Muuta:
-

-

-

-

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät voivat saada päivävuoroja sisäliikuntatiloista samoin kuin kansalaisopistotoiminta
Koko koulukeskuksen alueen liikuntapaikkoja tulee tarkastella kokonaisuutena ja keskittää toimintoja kullekin ryhmälle sopivimpiin tiloihin
Sisäliikuntatilojen lisääntyminen parantaa kuntalaisten, niin lasten, nuorten
kuin vanhempien, harrastusmahdollisuuksia huomattavasti ja edistää hyvinvointia
On huolehdittava että kokonaismäärään tulevat lisävuorot palvelevat muutakin kuin kilpaurheilua (kaikki tilat yhteensä)
Luonnospiirustuksissa oleva kokonaisuus, koulukeskus keittiöineen, nykyinen halli jne. mahdollistaa monenlaisten isojenkin tapahtumien järjestämisen Isossakyrössä.
Tulisi tarkastella tapahtumienjärjestämismahdollisuudet, Areena –
tyyppinen.
Käyttö- ja huoltokustannukset ja ympäristön muutoksista aiheutuvat kustannukset esim. parkkialueet tulee laskea ja huomioida
Tutkittava erilaiset tulonhankkimismahdollisuudet, tulot ja tuotot esim. kaikenlaiset tapahtumat, tilanvuokraus ulkopaikkakuntalaisten järjestämiin peleihin yms.
Hallin välittömässä yhteydessä on oltava riittävän suuri kanttiinitila
Selvitettävä onko mahdollista yhdistää nuorisotila hallin tiloihin
Onko katsomot riittävän kokoiset?
Esteettömyys, liikuntarajoitteiset tulee huomioida”

Tekninen lautakunta on 22.8.2017 § 69 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
”Liikuntahallin rakentamisessa on huomioitava seuraavat seikat:
-

käyttäjäystävällisyys
kustannustehokkuus
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terve rakennus
teknisiltä ratkaisuiltaan yksinkertainen ja selkeä
energiataloudellisuus
huollon ja kunnossapidon helppous ja yksinkertaisuus
monikäyttöisyys.”

Perusturvalautakunta on 24.8.2017 § 43 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
”Perusturvalautakunta puoltaa liikuntahallin rakentamista Isoonkyröön. Liikuntahalli mahdollistaa monipuolisemman liikkumisen ja harjoittelun Isossakyrössä sekä erilaisten tapahtumisen järjestämisen. Nämä asiat tukevat isokyröläisten
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikuntahallin tulee olla kaikenikäisten isokyröläisten käytettävissä.”
Hyvinvointilautakunta on 24.8.2017 § 8 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
”Hankesuunnitelman luonnoksessa on monipuolisesti käsitelty eri käyttäjien tarpeet sekä hankkeen tekniset näkökohdat. Hankesuunnitelma sisältää ne asiat,
jotka valtionavustushakemuksessa edellytetään.
Huomioitavaa:
-

-

-

Vapaa-ajan käyttäjät sekä hallissa työskentelevät henkilöt (mm. liikunnanopettajat, siivous, huolto) tulee ottaa jatkossakin suunnitteluun mukaan
Yläkerran omavartalovoima-alueesta tulee tehdä liikuntatila, jota kaikki kuntalaiset voivat käyttää. Tämä lisää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia
Yläkertaan tulee olla esteetön kulku
Esteettömiä katsomopaikkoja tulee olla
Hallin sisäkorkeus 7 m ei ole riittävä kaikille lajeille ja sarjoille. Esim. lentopallon SM-liigassa on väh. 8 m korkeusvaatimus.
Hallin koko näyttää olevan riittävä tällä hetkellä, mutta suunnittelussa tulee
huomioida tulevaisuuden laajennusmahdollisuudet
Uuteen halliin tarvitaan riittävät kahviotilat, koska kahvion pitäminen esim.
turnaustapahtumissa on seuroille tärkeä varainhankintamuoto
Pukuhuoneita tulee olla vähintään neljä
Suunnitelmassa wc-tiloja on liian vähän. Jokaisessa pukuhuoneessa tulee
olla oma wc ja yleisö-wc:itä tulee olla enemmän sekä ylä- että alakerrassa
Ovien lukituksiin kiinnitettävä huomiota: nykyään avaimen haltija laittaa
oven väliin kiven tms., jolloin hukkaantuu lämpöä ja asiattomat henkilöt
saattavat päästä sisään. Avaimen haltija voisi esimerkiksi hallin sisältä kytkeä lukituksen pois 15-30 minuutiksi.
Tapahtumia varten tulee olla riittävästi sähköpistokkeita ja tarpeeksi suuret
ovet. Lattiamateriaalin tulee kestää esim. lavarakenteita ja niiden liikuttelua
sekä tapahtumayleisöä
Mahdollisuus rakentaa nuorisotila uuden liikuntahallin yhteyteen selvitettävä
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Halleihin kulku tulee saada ohjattua ns. Tolkin puolelle. Liikuntahallissa käy
paljon ulkopaikkakuntalaisia, joten parkkipaikalle tulee olla selkeät opasteet
tieltä
Yleisurheilijoiden harjoittelua varten hallissa olisi hyvä olla esim. kuularinki
ja muita mahdollisia lajiharjoittelupaikkoja
Ylläpitokustannukset tulee pitää kohtuullisina

Tällä hetkellä vapaa-aikaohjaaja hoitaa sekä nuorisotoimen että liikuntatoimen
tehtävät. Nuorisotoimen osuus työajasta on 70 % ja liikuntatoimen 30 %. Uuden
hallin myötä liikuntatoimeen liittyvien työtehtävien määrä kasvaa, jolloin tarvitaan
uusi työntekijä liikuntatoimeen.
Uudet liikuntatilat ja liikuntatoimen työntekijä mahdollistavat myös kunnan oman
liikuntatoiminnan järjestämisen. Tällöin monipuolista ja helposti saavutettavaa liikuntatoimintaa voidaan järjestää kaikille kuntalaisille lapsista eläkeläisiin ja erityisryhmiin sekä päivä- että ilta-aikaan. Erityisliikunnan järjestäminen on kunnan tehtävä ja sen järjestämiseen tarvitaan em. uutta työntekijäresurssia.”
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti ja kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Mia Penttala-Salli, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- kunnanvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman ja siihen sisältyvät liitteet.
- lautakuntien lausunnot huomioidaan hankkeen tarkemmassa suunnittelussa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 28.9.2017, 47 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA
Jaosto 13.3.2017, 8 §
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Tolkin alueelle teollisuuden tarpeisiin uusia tontteja. Kaavoitettavat tontit kytkeytyvät olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen. Asemakaavan tavoitteena on myös turvata alueen luontoarvot sekä
muuttaa voimassa olevan kaavan viheralueen merkintä VP (puisto), vastaamaan paremmin alueen käyttötarkoitusta (lähivirkistysalue).
Asemakaavaluonnos, luonnosvaiheen kaavaselostus sekä OAS ovat liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna Paananen,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

asetetaan Tolkin aluetta koskevan asemakaavan luonnosaineisto yleisesti nähtäville
valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRL 30 § tarkoittamalla tavalla

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
sekä Pohjankyrö-lehdessä

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Raili Varo poistui kokouksesta tämän pykälän esittelyn aikana
kello 17.50.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
__________

Jaosto 5.6.2017, 23 §
Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävänä 30.3.2017 – 2.5.2017.
Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia määräaikaan mennessä.
Viranomaisten antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet
niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti p. 06 470 1111.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä

28.9.2017

Sivu

92

Elinkeino- ja kaavoitus päättää, että
-

Isonkyrön keskustan asemakaavan Tolkin aluetta koskeva ehdotus
asemakaavaksi asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi

-

muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kuntaan
kaavaehdotuksen nähtävänäoloaikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Jaosto 4.9.2017, 27 §
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 19.6.2017-11.8.2017. Ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä. Kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sisältyvät kaavaselostukseen.
Saadun palautteen perusteella hyväksymiskäsittelyyn on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista viedä kortteli 436 sekä siihen liittyvä katu- ja virkistysalue.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, p. 06-4701111.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että
- Keskustan asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) Tolkin alueella hyväksytään
liitteen mukaisena.
Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 4.9.2017, 151 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- Keskustan asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) Tolkin alueella hyväksytään
liitteen mukaisena.
Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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Kvalt 28.9.2017, 48 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) yleisöön tämän asian
käsittelyn ajaksi.
__________
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LAUSUNNOT TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä mm. on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
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 esittää valtuustolle 2.5.2017 § 17 allekirjoittamassaan arviointikertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Arviointikertomus on liitteenä.
__________
Khall 15.5.2017, 67 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan
valmistelun mukaisesti

-

pyytää lautakunnilta 31.8.2017 mennessä lausunnot toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 20.9.2017, § 155
Perusturvalautakunta on 24.8.2017 § 40 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen Tavoitteet ja toteutuminen kohdassa on
punainen pallo (eli tavoite ei ole toteutunut) seuraavissa kohdissa:
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• Säännöllisen kotipalvelun piirissä 75-vuotta täyttäneistä toteuma vuonna 2017 oli
11,6%. Valtakunnallisissa suosituksissa kotihoidon tavoitteena on, että 13-14% yli
75-vuotiaista saa säännöllistä kotihoitoa. Valtakunnalliset suositukset tarkoittavat
sekä kotipalvelua että kotihoitoa. Isonkyrön kunnan laskelmassa huomioidaan
vain kotipalvelun osuus, koska kotihoito on perusterveydenhuollon tuottamaa palvelua. Jos kotisairaanhoidon säännölliset asiakkaat lisättäisiin lukuun nousisi %luku.
• Yli 75-vuotiaita tehostetun asumispalvelunpiirissä toteuma oli 5,4% vuonna 2017.
Tavoite alitettiin (5-6%), mikä oli hyvä asia. Mitä pienempi on tehostetun asumispalvelun %-osuus, sen paremmin on onnistuttu kotiinpäin tehtävässä työssä.
Isonkyrön vanhusstrategiassakin tavoitteena on kotiinpäin tehtävän työn vahvistuminen.
• Hoivaosaston käyttöaste oli vuonna 2016 ka. 88,52%. Hoivaosastolla on yhden
hengen huoneiden lisäksi kahden ja kolmenkin hengen huoneita. Kahden ja kolmen hengen huoneisiin ei voi laittaa eri sukupuolta olevia asiakkaita ja asiakkaan
tilanne voi olla myös sellainen, että hänen kanssa ei voi laittaa samaan huoneeseen toista asiakasta. Kesäkuukausien aikana oli huomattavaa laskua käyttöasteessa. Tähän vaikutti todennäköisesti se, että Isonkyrön terveyskeskuksessa on
kesäisin sulku, joten asiakkaat eivät ohjaudu niin hyvin hoivaosastolle.
• Gini-kerroin on tulkinnallinen kerroin, joka kuvaa tuloeroja kunnassa, kuinka tasaiset tulot asukkailla on verrattuna toisiin. Hieman näyttää siltä, että tuloerot ovat
kasvaneet Isossakyrössä
• Kunnan osittain maksaman työmarkkinatuen piirissä olevien yli 1000pv työttömänä olleiden määrä ylittyi. Tavoitteena oli alle 17 ja luku oli 19. Työttömien tilanteet
ovat yksilöllisiä työllistymisenkin suhteen. Lisäksi työmarkkinat vaikuttavat siihen,
onko töitä tarjolla. Pitkäaikaistyöttömyys on haastava asia.
• Lisäpalkkatukipäätöksiä tehtiin 1kpl. Tavoitteena oli 3kpl/vuosi. Työllistäviä tahoja
ei ollut enempää vuonna 2016.
• Työmarkkinatuen osuus oli 46e/asukas ja tavoite oli 40e/asukas. Työllisyystilanne
ja yksilöiden oma elämäntilanne vaikuttavat tähän lukuun.
• Hyvinvointikertomusta varten on tunnuslukuja, joita kunnasta pitää nostaa esille,
jotta kunnan hyvinvointia voidaan seurata. Terveydenhuollon tunnusluvut ovat
näitä lukuja. Lasten ja nuorten ylipaino on huolestuttavan korkealla Isossakyrössä. 21%, tavoitteena oli valtakunnallinen ka 16.9%. Perustasolla tehtävä työ mm.
varhaiskasvatus, neuvola ja koulut voivat yhteistyössä osaltaan vaikuttaa tähän
lukuun.
• Perusterveydenhuollon kaikki avohuollon lääkärikäynnit/1000 asukasta. Toteuma
1566 ja valtakunnallinen keskiarvo on 1254. Tämä on tulkinnallinen luku. Pääseekö Isossakyrössä esim. paremmin lääkäriin tai sairastetaanko/koetaanko
Isossakyrössä enemmän sairaudentunnetta.
• Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät tavoite vuonna 2016 oli 170 ja toteuma oli
191,6. Koko maan ka oli 226,8, joten Isossakyrössä mennään tuon ka. alle. Laitoshoidon tarve on yksilöllinen asia ja vaihtelee herkästi.
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• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksiin on kunnasta käsin
haasteellista vaikuttaa. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat omina organisaatioinaan. Kustannuksiin voi vaikuttaa sitä kautta, että kunnan omat
peruspalvelut ovat vaikuttavia ja tehokkaasti toimivia.
Sivistyslautakunta on 27.6.2017 § 42 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Varhaiskasvatus ja kunnan oma koulutoimi
37. Opetustunnit/ opiskelija (lukio)
Ei aiheuta toimenpiteitä. Tarvittava opetustuntimäärä jäi alle tavoitteen, kun lukion
opiskelijamäärä kasvoi.
42. lukiokoulutuksen arviointi strategian mittareiden mukaisesti
Poistettu uuden opetussuunnitelman myötä, strategia tulisi päivittää.
44. Päivähoito, kokopäivähoitopaikan hinta €/hoitopaikka
Laskutapa ero, virhe. Selvitetty tasekirjan tekstissä: Talousarvion kokopäivähoidon
hinnassa oli huomioitu kaikki toiminnassa olevat lapset, mutta toteutumassa hinta oli
laskettu bruttomenoista vain kokopäivähoidossa olevilla lapsilla.
47. Kotiperhepäivähoitajat, hlöä
Perhepäivähoitajien eläköityessä ei uusia ole jatkuvasta hausta huolimatta saatu tilalle, myös heidän palkkaansa on tarkastettu.
48. Kotiperhepäivähoito, kokopäivähoitopaikat
Kotiperhepäivähoitajien vähentyessä paikkamäärä on laskenut. Uusia kotiperhepäivähoitajia on haettu.
50. Avoin perhetupa, paikkahinta €/lapsi
Ei aiheuta toimenpiteitä, selkeä syy väliaikaiseen henkilöstömenojen kasvuun.
Vapaa-aikatoimi
57. Liikuntatapahtumat hlö
Liikuntatapahtumien määrä vuonna 2016 oli tavoitteen mukainen.
Isossakyrössä ei vuonna 2016 järjestetty isoja urheilukilpailuja, joiden järjestelyissä
liikuntatoimi olisi ollut mukana eikä näin ollen osallistujamäärässäkään (kilpailijat/yleisö) päästy tavoitteeseen. Liikuntatapahtumien määrää ja samalla osallistujamäärää on pyritty lisäämään vuonna 2017 mm. patikkaretkillä, uudella kesäliikuntakampanjalla ja syksyllä 2017 alkavilla potkunyrkkeilykursseilla. Liikuntatoimi tulee
olemaan mukana urheilukilpailujen järjestelyissä aina kun se on mahdollista.
64. Uimahallin kävijämäärä
Uimahallin aukioloaikoja supistettiin 1.5.2014 alkaen. Vuonna 2014 vähennettiin
myös koululaisuintien määrää. Kävijämäärät ovat muuttuneet seuraavasti:
2011 23 833
2012 19 716
2013 20 703
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2014 (uudet aukioloajat 1.5.14->) 16 522
2015 14 818
2016 14 372
Toimenpiteenä kävijämäärän nostamiseksi on mm. koululaisuintien määrää lisätty.
Lisäksi uimahallissa on järjestetty tapahtumia, mm. uintikerhoja, uintiviikon tapahtumia, uintikampanjoita, vesidiscoja ja suunnitteilla on mm. tekniikkakursseja. Vauvauinti pyritään käynnistämään heti, jos ohjaaja löytyy. Ensisijainen keino kävijämäärän lisäämiseksi on aukioloaikojen lisääminen erityisesti maanantain osalta sekä iltaaukioloaikojen pidentäminen.
66. (Uimahallin) kustannukset, euroa/kävijä
Tämä kohta ei ole ollut vuoden 2016 vaikuttavuustavoitteissa.
Muut poikkeamat mittareissa ovat normaalia vaihtelua.
Tavoitteiden tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan vuoden 2018 talousarviota laadittaessa.
Tekninen lautakunta on 22.8.2017 § 71 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Tekninen toimi
74. Asuntojen vuokrausaste >95 %
Asuntojen vuokrausaste ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Ei toistaiseksi edellytä toimenpiteitä. Seurataan.
75. Asuntojen asukastyytyväisyys >90 %
Asukastyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna 2016. Kyselyä ei ole järkevää toteuttaa
joka vuosi.
79. Hoidettavia yksityisteitä, km
Kaikki yksityistiekunnat eivät ole tehneet kunnossapitosopimusta kunnan kanssa, joten tavoitteellinen kilometrimäärä ei täyty. Toimintaa ohjaavana mittarina tietty tavoitekilometrimäärä ei ole järkevää. Ei siis edellytä toimenpiteitä.
80. Avustuskelpoisia yksityisteitä, km
Kunnan hoidossa olevien yksityisteitten lisäksi kunnassa on noin 55 kilometriä avustuskelpoisia yksityisteitä. Avustuskelpoisista yksityisteistä noin 30:lle tiekilometrille
myönnettiin yksityistieavustusta. Ei edellytä toimenpiteitä.
81. Yksityisteiden hoito- ja kunnossapitosopimuksia
Kaikki kriteerit täyttävät tiekunnat eivät ole hakeutuneet kunnan hoito- ja kunnossapitosopimuksen piiriin. Tiedotus asiasta on riittävää. Ei edellytä toimenpiteitä.
83. Talousveden jakeluhäiriöiden (yli 60 min) määrä, kpl
Yli tunnin kestäneitä talousveden jakeluhäiriöitä on ollut viisi kappaletta. Jakeluhäiriöt ovat johtuneet verkostokorjauksista tai –vuodoista. Ei aiheuta toimenpiteitä.
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84. Vuotovesien määrä < 10 %
Vuotovesien määrää ei ole saatu pudotettua halutulle tasolle. Määrää pyritään vähentämään verkoston ylläpidolla ja uusimisella määrärahojen puitteissa.
86. Tunnuslukuja – vesijohtoverkostoon liittyneitä 2180 kpl
Vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä on saatu arvioitua vähemmän.
87. Tunnuslukuja – viemäriverkostoon liittyneitä 1130 kpl
Viemäriverkoston laajentumisen jälkeen yksityisten kiinteistönomistajien kanssa ei
ole saatu solmittua tavoitteeksi asetettua määrää viemäriliittymissopimuksia. Liittymisaktiivisuutta pyritään edistämään resurssien puitteissa.
88. Laskutettu talousvesi, 1.000 m3
Talousvettä on laskutettu/kulutettu tavoitetta vähemmän. Tavoite arvioitava uudelleen.
89. Talousveden kulutus n. litraa/asukas/vrk
Talousvettä on kulutettu vähemmän mitä on tavoitteeseen asetettu. Tavoitteen määrä on laskettu liian korkeaksi, koska siihen on laskettu myös tukkuostajille myyty vesi. Tavoite arvioitava uudelleen.

Ympäristölautakunta on 15.8.2017 § 48 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Rakennustarkastus ja ympäristötoimi
93. Asuinrakennusten rakennusluvat
Rakennuslupahakemuksia on tullut arvioitua vähemmän.
95. Ympäristöluvat
Ympäristölupahakemuksia on tullut arvioitua vähemmän.

Kaavoituksen ja mittauksen tehtäväalueelle asetettu vaikuttavuustavoite rakennuspaikkojen myynti jäi tavoitteesta, toteutuma vaihtelee vuosittain. Tuotantotavoitteiden
toteutuminen ja perustelut on esitetty tilinpäätöksessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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Kunnanhallitus
-

päättää antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee em. lausunnon tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 28.9.2017, 49 §
PÄÄTÖS:

Sivu

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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KUNNANJOHTAJAN VAALI
Khall 20.9.2017, 157 §
Kunnanjohtaja Eino Toivola on 31.5.2017 saapuneella kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta 1.12.2017 alkaen.
Kuntalain 41 §:n kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Hallintosäännön
63 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto,
viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 62 §:n mukaan
virkojen kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, jolla on oikeus julistaa virka
haettavaksi. Kelpoisuusehdoista päätettäessä tulee ottaa huomioon erityislainsäädännön määräykset.
Kunnanhallitus on käsitellyt kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtoja ja viran auki julistamista kokouksissaan 5.6.2017 § 98 sekä 19.6.2017 § 122. Kunnanhallitus päätti,
että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi edellytetään käytännössä osoitettua kokemusta vaativista johtotehtävistä ja
henkilöstön johtamisesta. Viran hakuilmoituksessa lisäksi todetaan, että arvostamme
perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen, monipuolista elinkeinoelämän tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta toimia muutostilanteissa. Lisäksi
kunnanhallitus päätti, että virkaa hakevien voidaan edellyttää osallistuvan tarvittaessa soveltuvuustestiin ja että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Kunnanhallitus päätti valita valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut ja tekee
ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Valintatoimikunta koostuu kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston puheenjohtajistoista. Samalla päätettiin, että valintatoimikunta voi
tarvittaessa käyttää rekrytoinnin asiantuntijaa. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja sihteeriksi kunnanjohtaja Eino Toivola.
Kunnanjohtajan viran hakuilmoitukset julkaistiin kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla, Pohjankyrössä, Ilkassa, Pohjalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä. Lisäksi hausta tiedotettiin kunnan facebooksivulla.
Virkaa hakivat määräaikaan 14.8.2017 klo 15.00 mennessä seuraavat henkilöt:
- Tiina Andersson, insinööri YAMK, tilapalvelupäällikkö, Espoon kaupungin tilakeskus
- Ari Haapanen, kauppatieteen maisteri, project manager, Levon instituutti, Vaasan
yliopisto
- Jari Iso-Koivisto, hallintotieteiden maisteri, hallintojohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto
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- Tero Kankaanpää, oikeustieteen maisteri, hallintojohtaja, Alajärven kaupunki
- Matti Kannus, hallintotieteiden kandidaatti
- Nina Kivi, hallintotieteiden maisteri, vt. kunnanjohtaja, Tuusniemen kunta
- Kati Ojaniemi, hallintotieteiden maisteri, päätoiminen tuntiopettaja, Koulutuskeskus
SEDU
- Anita Paavola, hallintotieteiden maisteri, kunnanjohtaja, Vimpelin kunta
- Heikki Pietarinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, Suomen Pietarhovi
Oy
- Vesa Rantala, hallintotieteen maisteri, kunnanjohtaja, Taivassalo
- Hannu Wuorela, filosofian maisteri, johtaja, HW Investment
Hakijoiden hakemukset liitteineen ovat nähtävissä ja saatavana kunnanvirastosta
kunnanviraston aukioloaikoina.
Kunnanjohtajan valintatoimikunta päätti 14.8.2017 tilata henkilöarvioinnit Psycon
Oy:ltä sekä päätti kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat:
-

Jari Iso-Koivisto
Tero Kankaanpää
Anita Paavola
Heikki Pietarinen
Vesa Rantala

Kunnanjohtajan valintatoimikunta suoritti haastattelut 30.8.2017, minkä jälkeen toimikunta valitsi hakijoista Tero Kankaanpään ja Jari Iso-Koiviston henkilöarviointiin.
Valintatoimikunta päätti, että henkilöarvioinnit esitellään 18.9.2017 valintatoimikunnalle klo 17.00 ja valtuustoryhmille klo 18.00.
Kunnanjohtajan valintatoimikunta on 20.9.2017 päättänyt ehdottaa, että Isonkyrön
kunnanjohtajaksi valitaan Tero Kankaanpää.
Lisätietoja antaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä, puh.040-834 9835.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

kunnanjohtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallintojohtaja, oikeustieteen maisteri Tero Kankaanpää

-

virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla

-

virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
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Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 28.9.2017, 50 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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KIITOKSET
Kokouksen lopuksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Hahtola, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matti Vaissalo, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Kuusikko sekä
perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Raili Varo kiittivät kunnanjohtaja Eino Toivolaa työstään Isonkyrön kunnanjohtajana ja toivottivat hänelle hyviä
eläkepäiviä.
__________
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Kunnallisvalitus
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 47–50
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 45–46
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