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Heinilä Miko
SAAPUVILLA OLLEET
Hahtola Sami
JÄSENET
Vaissalo Matti
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajaAhoketo Juha
na)
Annala Juha
Frusti Jani
Hakamaa Jukka
Hakola Erja
Hintsa Reino
Kalliomäki Juha
Karhu Timo
Komsi Mika
Kuusikko Erkki
Kytöharju Pauli
Laine Tommi

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
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

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

Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Karhu Jarkko
Nyrhinen Antti
Varo Raili

Toivola Eino
Järvi-Laturi Jaana
Försti Juha
Latvala Merja
Penttala-Salli Mia
Pietikäinen Susanna

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, ptk:n pitäjä
tekninen johtaja
perusturvajohtaja
kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
johtava rehtori

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

38 - 44

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä §:t 38-40, 42-44 Sami Hahtola § 41
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 17.8.2017
Allekirjoitus

Jani Frusti
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jukka Hakamaa

Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 21.8.2017 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Allekirjoitus

Todistaa
Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä

17.8.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 38 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 39 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Frusti ja Jukka Hakamaa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 5.6.2017, 87 §
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Kuntalain 32 §:n mukaan
toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Kunnanhallituksen,
tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan perusturvalautakunnassa, sivistyslautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa, teknisessä lautakunnassa ja ympäristölautakunnassa on 8
jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/24.4.2017 käsitellään toimielinten jäsenten vaalikelpoisuuteen vaikuttavia seikkoja. Jäljennös yleiskirjeestä lähetetään kokouskutsun yhteydessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017–2021 sivistyslautakuntaan 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 15.6.2017, 27 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja sivistyslautakunta toimikaudeksi 2017–2021 valittiin seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Heli Katajamäki

Elina Rajamäki

Juha Korvola

Ari Haapanen

Jukka Hakamaa

Arto Vakkila

Juha Ahoketo

Harri Niemi

Sofia Ala-Lahti

Maria Tirkkonen

Katri Soisalo

Terttu Kallio

Ulla Vaaraniemi

Susanna Suokko

Taneli Perkiö

Pasi Kangasmäki

Puheenjohtaja

Jukka Hakamaa

Varapuheenjohtaja
__________

Heli Katajamäki

Khall 19.6.2017, 128 §
Kunnanhallitus on 19.6.2017 § 123 todennut, että kunnanvaltuuston päätöksellä
15.6.2017 § 27 sivistyslautakuntaan valittu Sofia Ala-Lahti ei ole sivistyslautakunnan
alaisena työntekijänä kuntalain 74.1 §:n 1. kohdan mukaisesti vaalikelpoinen sivistyslautakuntaan, koska ao. lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta ao. lautakuntaan. Lisäksi kunnanhallitus on todennut,
että valtuuston päätös 15.6.2017 § 27 on Ala-Lahden valinnan osalta lainvastainen
ja jättänyt päätöksen täytäntöön panematta ko. valinnan osalta.
Kuntaliiton yleiskirjeen 11/2017 mukaan: ”Uudessa käsittelyssä valtuusto voi valita
koko toimielimen uudelleen (KHO 31.8.1998/1483). Toisaalta ei liene myöskään estettä toimia niin, että vain vaalikelpoisuutta vailla olleen tilalle valitaan vaalikelpoinen
henkilö samasta ryhmästä, josta vaalikelvottomaksi todettu henkilö oli valittu.”
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto toteaa, että Sofia Ala-Lahti ei ole vaalikelpoinen sivistyslautakuntaan
- valitsee toimikaudeksi 2017–2021 sivistyslautakuntaan Sofia Ala-Lahden tilalle
varsinaisen jäsenen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kvalt 17.8.2017, 40 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja toimikaudeksi 2017–2021 sivistyslautakuntaan Sofia AlaLahden tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Diana Mäenpää.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ASEMAKAAVAN LAAJENNUS TAIPALEEN ALUEELLA
Jaosto 23.5.2017, 19
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 06 470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
- Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelia 670 ja siihen liittyvää
lähivirkistysaluetta koskeva ehdotus asemakaavaksi asetetaan yleisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi
- muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kuntaan kaavaehdotuksen nähtävänäoloaikana.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 7.8.2017, 134 §
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä yleisesto nähtävänä 29.5.2017 – 28.6.1017.
Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Ehdotuksesta annetut lausunnot on referoitu kaavaselostuksessa.
Ehdotus asemakaavaksi ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdotta kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

Isonkyrön keskustan asemakaavan laajennus Taipaleen alueella hyväksytään
liitteen mukaisena.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä poistui esteellisenä
(palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
__________
Kvalt 17.8.2017, 41 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä poistui esteellisenä
(palvelussuhdejäävi) valtuustosalista tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana tässä asiassa toimi kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Hahtola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS – JA LAAJENNUS KORTTELISSA 601 PYSÄKKITIELLÄ
Jaosto 23.5.2017, 20 §
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.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitus päättää, että

PÄÄTÖS:

-

Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelia 601 ja siihen liittyvää
lähivirkistysaluetta koskeva ehdotus asemakaavaksi asetetaan yleisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi

-

muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kuntaan
kaavaehdotuksen nähtävänäolo aikana.

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall 7.8.2017, 135 §
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä yleisesto nähtävänä 29.5.2017 – 28.6.1017.
Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Ehdotuksesta annetut lausunnot on referoitu kaavaselostuksessa.
Ehdotus asemakaavaksi ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdotta kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

Isonkyrön keskustan asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa 601
Pysäkkitiellä hyväksytään liitteen mukaisena.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kvalt 17.8.2017, 42 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTAJAOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN
Khall 7.8.2017, 138 §
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2012 § 47 hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta 1.1.2013 12 kunnan
yhteistoiminta-alueena.
Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon palvelujen hoitamisesta, hallinnosta ja päätöksenteosta vastaa Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka alaisuuteen valitaan yhteistoimintajaosto. Yhteistoimintajaoston tehtävänä
on hyväksyä ko. palvelujen järjestämisen periaatteet, talouden ja toiminnan suunnittelun periaatteet sekä palvelujen kehittämisen periaatteet.
Yhteistoimintajaostoon valitaan 11 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet tasa-arvolain säännökset huomioonottaen. Seinäjoen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta valitaan viisi luottamushenkilöä, kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimialueelta kaksi, Järvi-Pohjanmaalta kaksi ja Kuusiokunnista kaksi luottamushenkilöä.
Jaoston puheenjohtaja valitaan Seinäjoelta. Varapuheenjohtaja valitaan muiden
kuntien valitsemista henkilöistä.
Isonkyrön kunta nimeää jaostoon yhden varsinaisen jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314 2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

valitaan Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon yksi varsinainen jäsen ja hänelle
henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 17.8.2017, 43 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maria Ikola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Timo Mäkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Khall 7.8.2017, 139 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 14 hyväksynyt hallintosäännön. Hallintosäännön
179 §:n mukaan:
”179 § Vuosipalkkio
Kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja alempana mainittujen lautakuntien puheenjohtajille suoritetaan edellä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:
Kunnanvaltuusto 1 200 € + puh.kul. 400 €
Kunnanhallitus 1 800 € + puh.kul. 500 €
Kvalt I ja II vpj puh.kul. 240 €
Khall I ja II vpj puh.kul. 360 €
Jaosto 700 €
Sivistyslautakunta 700 €
Perusturvalautakunta 700 €
Tarkastuslautakunta 700 €
Tekninen lautakunta 700 €
Ympäristölautakunta 700 €
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa
vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen
maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkiota 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.”
Hallintosäännöstä on epähuomiossa jäänyt pois hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan siten,
että 179 §:ään lisätään hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 700 €.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 17.8.2017, 44 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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: 40 - 44
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: 38, 39
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

