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Heinilä Miko
Hahtola Sami
Vaissalo Matti

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Ahoketo Juha
Annala Juha
Frusti Jani
Hakamaa Jukka
Hakola Erja
Hintsa Reino
Kalliomäki Juha
Karhu Timo
Komsi Mika
Kuusikko Erkki
Kytöharju Pauli
Laine Tommi
Niemi Petri, varavalt.
Ojaluoma Veli-Matti, varavalt. § 62
Buck Merita, varavalt. § 62
Ahola Ari-Pekka, varavalt. § 62
Rinta-Korkeamäki Paula, varavalt. § 62

Latvakoski Matti
Mäkinen Marjo
Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Nikula Sami
Pollari Väinö
Pukkinen Jaakko
Rajamäki Sirkku
Soisalo Katri
Talso Johanna
Tuuri-Tammela Helena
Viertola Jari
Luhtala Maria, varavalt.
Leskelä Juhani, varavalt.
Taijala Beata, varavalt. § 62
Niemi Harri, varavalt. § 62

Khall:n jäsenet (pl. valtuutetut):
Perkiö Nina

Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Karhu Jarkko, poistui § 62 aikana klo 19.05
Nyrhinen Antti
Varo Raili

Toivola Eino
Järvi-Laturi Jaana
Kosonen Jukka
Latvala Merja
Penttala-Salli Mia
Pietikäinen Susanna
Järvinen Tuomo

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, ptk:n pitäjä
tekninen johtaja
perusturvajohtaja
kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
johtava rehtori
arkkitehti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
asiantuntija § 62
meluasiantuntija, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, asiantuntija § 62

Vadbäck Hans
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

60 - 67

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

119

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä §:t 60-61, 63-67
Matti Vaissalo § 62
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 30.11.2017
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Mika Komsi
Erkki Kuusikko
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 4.12.2017 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Allekirjoitus
Toimistosihteeri

Tarja Soini

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
30.11.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 60 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 61 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Komsi ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Jaosto 15.12.2014, 19 §
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on hyväksynyt Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 28.10.2013 § 22.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos on valmistunut 1.12.2014.
Kaavaluonnos esitellään elinkeino- ja kaavoitusjaostolle ennen kokousta. Kaavaasiakirjat ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, 06 470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanjohtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että
-

PÄÄTÖS:

hyväksytään kaavaluonnos ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville
7.1.2015–9.2.2015 liitteen mukaisena
nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Pohjankyrö-lehdessä
kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan kotisivuilla
asiakirjoista pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittujen viranomaisten lausunnot
kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus luonnoksen nähtävänäoloaikana
kaavaluonnoksesta lähetetään tiedote niille tuulivoima-alueen maanomistajille,
jotka ovat kunnan tiedossa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 5.6.2017, 24 §
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävänä 7.1.2015 – 9.2.2015. Kaavaluonnoksesta
saatujen lausuntojen ja huomautusten sekä tehtyjen selvitysten perusteella on FCG
Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut Kattiharjun tuulivoimapuiston kaavaehdotuksen ja selostuksen, jotka ovat liitteenä.
Kaava-aluetta on supistettu merkittävästi luonnosvaiheesta ja hanke sijoittuu pääosin 12.5.2017 lainvoiman saaneelle Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2:n osoittamalle alueelle.
Selostuksesta 2.6.2017 puuttuu vielä vertailutaulukko kuinka YVA-selvitys on huomioitu kaavaehdotuksessa. Mm. tältä osin selostusta on tarkoitus täydentää ennen
nähtäville asettamista. YVA-selvitys on tehty huomattavasti suuremmalle tuulivoimala-alueelle, jolloin ympäristövaikutukset ovat luonnollisesti pienemmät.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eino Toivola ja tekninen johtaja Juha Försti 06
4701111.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:

Sivu
122

Kunnanjohtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että
-

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
30.11.2017

hyväksytään kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville
30 päivän ajaksi
kaavaselostukseen voidaan tehdä virkamiestyönä em. vähäisiä täydennyksiä ja
tarkennuksia ennen nähtäville asettamista, selostuksen liitteenä oleva OAS päivitetään nykytilanteen mukaiseksi
lausunnot kaavaehdotuksesta tulee antaa nähtäväoloaika.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Miko Heinilä ja Helena Tuuri-Tammela poistuivat kokouksesta esteellisinä (intressijääviys) ennen tämän asian käsittelyä klo 17.10. Tuuri-Tammelan sijalla kokoukseen osallistui henkilökohtainen varajäsen Paula Rinta-Korkeamäki klo
17.10 alkaen.
____________

Jaosto 30.10.2017, 34 §
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 19.6.2017 – 11.8.2017. Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa ja 3 muistutusta.
Lausunnon antoivat Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan
museo, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Fingrid Oyj, Pohjanmaan pelastuslaitos,
Ilmatieteen laitos sekä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto. Muistutukset tulivat yksityishenkilöiltä.
Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutuksien perusteella kaavakarttaan
on tehty seuraavat päivitykset:
1. Puuttuva muinaisjäännös on merkitty kaavakarttaan
2. Luo-alueen selite lisätty
3. Voimalan nro. 13 ID-merkintä lisätty
4. Voimalinjan yhteystarvetta koskeva merkintä poistettu
5. TV-alueita pienennetty puolustusvoimien kanssa sähköpostitse käydyn keskustelun perusteella
6. Trafin lausunnon perusteella kaavakarttaan on lisätty lentoliikenteen korkeusrajoitusalue.
Kohtien 1-6 johdosta on suoritettu MRA 32§:n mukainen kuuleminen eli kaavaehdotusten nähtävillä olon jälkeinen osallisten erilliskuuleminen. Kaavakartan päivityksiä
ei voi pitää oleellisena muutoksena sillä tavalla, että kaavaehdotus tulisi asettaa uudelleen nähtäville. Myöskään lentoliikenteen korkeusrajoitusalueen lisääminen kaavakartalle ei ole sellainen muutos, jonka vuoksi kaava tulisi asettaa uudelleen ehdotuksena nähtäville.
Kaava-aineistoa on täydennetty arkeologisen inventoinnin päivityksellä. Tämän lisäksi on täydennetty kaavaselostuksen vaikutusten arviointia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YVA-tarveharkintapyyntö koskien tuulivoimaloiden korotusta on toimitettu Elykeskukseen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt 20.9.2017, että Kattiharjun
tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden korottaminen 230 metriin ei edellytä uutta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava mahdollistaa 14 tuulivoimalan sijoittamisen kaavoitettavalle alueelle.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaan voi tutustua kunnan kotisivujen kautta
www.isokyro.fi , josta löytyy linkki FCG Oy:n kaavahankkeen sivustoille:
https://projektit.fcg.fi/projektit/isokyro_kattiharju/
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06 470 1111.
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen johtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että
- hyväksyä kaavan ehdotusaineistosta jätettyihin palautteisiin laaditut vastineet ja
vastineiden mukaiset kaava-aineiston korjaukset ja täydennykset
- elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle,
että Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksytään liitteen mukaisena.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Miko Heinilä ja Helena Tuuri-Tammela poistuivat kokouksesta esteellisinä (intressijäävi) ennen tämän asian käsittelyä. Helena Tuuri-Tammelan sijalla
kokoukseen osallistui henkilökohtainen varajäsen Maria Luhtala.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.
___________

Khall 20.11.2017, 197 §
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava-aineistoa on tarkistettu ehdotusvaiheen
nähtävilläoloaikana (19.6.2017 – 11.8.2017) saatu palaute huomioiden.
Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa ja 3 muistutusta, joihin on laadittu
vastineet. Muistutukset sekä lausunnot on tulostettu kokonaisuudessaan esityslistan
oheismateriaaliksi. Vastineraporttiin on koottu muistutusten ja lausuntojen pääkohdat
sekä vastattu niihin. Vastineissa on selvitetty ehdotusaineistoon laaditut täydennykset ja muutokset.
Tuulivoimayleiskaavaa ja ehdotuskaavasta jätettyjä vastineita esitellään tarkemmin
kunnanhallituksen kokouksessa.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava mahdollistaa alueelle enintään 14 tuulivoimalan rakentamisen. Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava on laadittu
maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisesti siten, että sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen
suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (545/2015), jota tuodaan esiin myös kaavan yleismääräyksissä.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston päätöksestä 30.10.2017 § 34 on 13.11.2017 jätetty
oikaisuvaatimus, jonka johdosta kunnanhallitus antaa erikseen päätöksen kokouksessaan 20.11.2017.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajaan aineistoon voi tutustua kunnan
kotisivujen kautta www.isokyro.fi, josta löytyy linkki FCG Oy:n kaavahankkeen sivustoille: https://projektit.fcg.fi/projektit/isokyro_kattiharju/
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä kaavan ehdotusaineistosta jätettyihin palautteisiin laaditut vastineet
ja vastineiden mukaiset kaava-aineiston korjaukset ja täydennykset
- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kattiharjun tuulivoimanpuiston osayleiskaavan liitteen mukaisena

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Mirva Mäki-Rammo, Sirkku Rajamäki, Helena Tuuri-Tammela ja Sami
Hahtola poistuivat esteellisinä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi klo 18.26–18.53. Mirva Mäki-Rammon sijaan asian käsittelyyn osallistui varajäsen Paula Rinta-Korkeamäki.
Merkittiin, että tämän asian puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen.
Merkittiin, että tekninen johtaja Jukka Kosonen ja projektipäällikkö Susanna Paananen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.
__________

Kvalt 30.11.2017, 62 §
Arkkitehti Tuomo Järvinen ja meluasiantuntija Hans Vadbäck on kutsuttu asiantuntijoiksi kokoukseen esittelemään asiaa.
PÄÄTÖS:

Keskustelun kuluessa valtuutettu Juha Kalliomäki Mika Komsin kannattamana ehdotti, että Kattiharjun osayleiskaavaa ei hyväksytä tällaisenaan.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä ja teki
seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen
pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Kalliomäen esityksen
kannalla, äänestävät EI.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä (Niemi Petri, Annala, Buck, Hakamaa, Hakola, Taijala, Hintsa, Karhu, Kuusikko, Kytöharju, Niemi Harri,
Rinta-Korkeamäki, Luhtala, Nikula, Ahola, Pukkinen, Leskelä, Soisalo, Talso, Ojaluoma, Vaissalo ja Viertola) ja 4 EI-ääntä (Kalliomäki, Komsi, Latvakoski ja Mäkinen).

Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 22-4 kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Juha Kalliomäki ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.
Merkittiin, että ennen tämän asian käsittelyä valtuutetut Sami Hahtola, Miko Heinilä,
Tommi Laine, Mirva Mäki-Rammo, Väinö Pollari, Helena Tuuri-Tammela ja Jani
Frusti poistuivat esteellisinä (intressijäävi) valtuustosalista tämän asian käsittelyn
ajaksi klo 18.15-19.28. Heidän sijaan asian käsittelyyn osallistuivat varavaltuutetut
Veli-Matti Ojaluoma, Merita Buck, Ari-Pekka Ahola, Paula Rinta-Korkeamäki, Beata
Taijala ja Harri Niemi. Merkittiin tiedoksi keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja
Sami Hahtolan ilmoitus, että järjestyksessään aiemmat varavaltuutetut ovat olleet
estyneitä saapumaan kokoukseen.
Merkittiin, että tämän asian puheenjohtajana toimi kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Matti Vaissalo.
Merkittiin, että arkkitehti Tuomo Järvinen ja meluasiantuntija Hans Vadbäck olivat
kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa esittelemässä asiaa klo 18.15-19.15.
Merkittiin, että tarkastuslautakunnan jäsen Jarkko Karhu poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 19.05.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN JA AVOIMEN VIRAN HOITAMINEN
Khall 20.11.2017, 199 §
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 36 merkinnyt tiedoksi kunnanjohtaja Eino Toivolan
irtisanoutumisen virastaan 1.12.2017 alkaen.
Kunnanvaltuusto on 28.9.2017 § 50 päättänyt, että kunnanjohtajan virkaan valitaan
oikeustieteen maisteri Tero Kankaanpää. Samalla kunnanvaltuusto päätti, että virka
täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla ja että virkaan valitun on ennen
vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
Hallintosäännön 65 §:n mukaan:
”Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt
viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen”.
Hallintosäännön 13 §:n mukaan:
”Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja.
Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai kunnanjohtaja on estynyt hoitamasta virkaa, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.”
Tero Kankaanpää on 10.11.2017 toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä ilmoittanut ottavansa kunnanjohtajan viran vastaan 1.1.2018.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147.

KH:N PJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

vahvistaa kunnanjohtajan vaalin ja merkitsee tiedoksi, että Tero Kankaanpää
ottaa viran vastaan 1.1.2018
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee kunnanjohtajan
viran vastaanottamisen tiedoksi
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että avonaisen viran hoitajana ajalla 1.31.12.2017 toimii hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi ja hänen ollessa poissa tai
esteellinen sijaisena toimii tekninen johtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kvalt 30.11.2017, 63 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 9.11.2017, 185 §
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus. Suomen Kuntaliitto on ohjeistanut johtajasopimuksen tekemistä julkaisussaan Kuntajohtajan johtajasopimus – puitteet ja pelisäännöt johtamistyölle (2016)
mm. seuraavasti:
”Kuntajohtaminen on poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhteistyötä. Johtamistehtävät jakaantuvat sekä toimielimissä toimiville luottamushenkilöille että kuntajohtajille, muille johtaville viranhaltijoille ja lähiesimiehille. Selkeä johtamisjärjestelmä luo perustan kunnan tulokselliselle johtamiselle sekä toimivalle yhteistyölle.
Luottamushenkilöiden tehtävänä on panna asioita vireille, asettaa tavoitteita ja
tehdä päätöksiä, valvoa päätösten toteutumista sekä kantaa poliittista vastuuta
yhteisistä asioista ja paikallisesta kehityksestä. Viranhaltijajohto puolestaan vastaa poliittisten toimielinten asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisen ja
täytäntöönpanon johtamisesta.”
”Kuntajohtajan johtajasopimus on yksi työvälineistä, joilla turvataan johtamisjärjestelmän toimivuus. Johtajasopimus edistää strategista johtamista sekä selkeyttää poliittisen ja ammatillisen johdon rooleja ja johtamistyötä. Johtajasopimus on
käytännön työväline määriteltäessä johtamisen tavoitteita ja työn jakoa poliittisen
ja ammatillisen johdon välillä. Ylimmän johdon välinen johtajasopimus luo perustaa poliittisen johdon ja viranhaltijajohdon väliselle luottamukselle ja koko kunnan
yhteistyökulttuurille. Johtajasopimuksella turvataan kuntajohtajalle onnistumisen
edellytykset ja selkeytetään johtajan liikkumavaraa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ennalta sovituilla pelisäännöillä ja menettelytavoilla voidaan tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmukaista, ennustettavaa ja luotettavaa, yksinkertaistaa
toimintaa monimutkaisissa tilanteissa sekä ennaltaehkäistä ristiriitoja. Lisäksi johtajasopimuksella parannetaan kuntajohtajan työn tulosten ja palkkauksen arviointia sekä varmistetaan, että kuntajohtajan asema säilyy hyvän työnantajapolitiikan
ehdot täyttävänä myös ristiriitatilanteissa.”
”Jos johtajasopimukseen ei sisälly määräystä erokorvauksesta, kunnanhallitus voi
hyväksyä johtajasopimuksen. Jos johtajasopimus sisältää määräyksiä erokorvauksesta, sen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaan valtuusto.”
”Hallituksen puheenjohtajalla on johtajasopimuksen valmisteluvastuu, vaikka sen
hyväksyisikin valtuusto.”
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on koordinoinut johtajasopimuksen valmistelua.
Valmistelu on tehty yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajiston, kunnanvaltuuston
puheenjohtajan sekä tulevan kunnanjohtajan Tero Kankaanpään kanssa.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574
8147.
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ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KH:N PJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
30.11.2017

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen
mukaisen johtajasopimuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 30.11.2017, 64 §
PÄÄTÖS:
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Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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TALOUSARVIOMUUTOS INVESTOINTIOSAAN
Khall 20.11.2017, 200 §
Kuntalain mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.
Kunnanvaltuuston 13.12.2016 § 26 hyväksymässä talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017–2019 investointisuunnitelmassa on vuodelle 2017 varattu
maan ostoon 100 000 euroa ja myyntiin 50 000 euroa.
Hallintosäännön 86 §:n mukaan:
”Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto
ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden
jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion
muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion
muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.”
Talousarviovuoden aikana on osoittautunut, että talousarvion investointisuunnitelmassa maan ostoon arvioitu menomääräraha ja maan myyntiin arvioitu tuloarvio
ovat riittämättömiä. Muutosesityksellä ei ole vaikutusta kaavoituksen ja mittauksen
tehtäväalueen rakennuspaikkojen myyntiä koskevaan vaikuttavuustavoitteen. Rahoitusosassa pitkäaikaisten lainojen lisäys vähenee muutosesityksen nettosummalla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarviota vuodelle 2017 muutetaan siten, että investointisuunnitelmassa vuodelle 2017 maan ostoon varataan
200 000 euroa ja maan myyntiin 200 000 euroa.
Maan osto ja
Alkuper.
TA-muutos TA+muutos
myynti
TA 2017
2017
menot
100 000
+100 000
200 000
tulot
50 000
+150 000
200 000
netto
50 000
-50 000
0

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 30.11.2017, 65 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
Khall 20.11.2017, 201 §
Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66
varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla
vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua 30.11.2016 vastaava äänimäärä.
Isonkyrön kunnan äänimäärä on 4 719. Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9
varajäsentä tasauspaikoilta.
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella.
Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee.
Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan
oheismateriaalina.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Vaalissa äänestetään ehdokaslistaa, ei ehdokaslistalla olevaa henkilöä. Valtuutettu merkitsee äänestyslippuun sen ehdokaslistan numeron, jolle antaa äänensä. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla
osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä vie kokouksen jälkeen kunnan äänestystuloksen
eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan
lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen
linkin kautta.
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos lasketaan vaalipiireittäin. Ehdokkaille
lasketaan listan äänimäärän ja ehdokkaan järjestysnumeron perusteella vertausluvut. Ehdokaslistan ehdokas nro 1 saa vertausluvuksi listan koko äänimäärän, ehdokas nro 2 puolet äänimäärästä, ehdokas nro 3 kolmasosan äänimäärästä jne. Kun
vaalipiirillä on 5 paikkaa, viimeisen paikan saa 5. korkeimmalla vertausluvulla. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Jos esimerkiksi listalta tulevat valituksi ehdokkaat
1 ja 2, varajäseniksi tulevat samalta listalta ehdokkaat 3 ja 4.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
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Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Vaasan vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 30.11.2017, 66 §
PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Hallintosäännön 138 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston puheenjohtaja kehotti
valtuutettuja merkitsemään äänestyslippuun sen ehdokaslistan numeron, jolle ääni
annetaan sekä tuomaan nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.
Hallintosäännön 139 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtaja antoi äänestysliput
vaalilautakunnalle, joka tutki niiden pätevyyden, laski äänimäärät ja ilmoitti vaalin tuloksen kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen seuraavaksi:
SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
SUHTEELLINEN LISTAVAALI
Isonkyrön kunnan as.luku 30.11.2016
Kvalt 30.11.2017 § 66 valtuutettuja
paikalla

4719
27

EHDOKASLISTA Nro
Ehdokaslistan saama äänimäärä

2
0

3
0

Kunnan äänestystulos

0

0

Pyöristys

0

0

4
6

5
4

8
1

9
15

Mitätön

0

Yht.
27

1049 699,1

0 174,8 174,8

2622

0

4719

1049

0

2622

0

4719

699

6
0

7
1

175

175

Merkittiin, että valtuuston kokous keskeytettiin suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
kokouksen ajaksi klo 19.42-19.50
__________
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KIITOSPUHEENVUOROT
Kvalt 67 §
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kiitti sekä nykyisiä ja edellisen kauden luottamushenkilöitä sekä nykyistä ja aiempaa kunnan henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivotti hyvää joulua, jonka jälkeen valtuuston 1. vpj sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat ja vt. kunnanjohtaja
kiittivät valtuuston puheenjohtajaa ja muita tahoja hyvästä yhteistyöstä ja toivottivat
hyvää joulua.
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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: 62 - 66
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: 60, 61, 67
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