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Jaakko Pukkinen

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Järvi-Laturi

Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 29.3.2017
Allekirjoitus

Helena Tuuri-Tammela
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OLLUT YLEISESTI
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Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Erkki Kuusikko
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 39 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 40 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUOLAISTEN ALAVESISÄILIÖN RAKENNUSURAKOITSIJOIDEN VALINTA
Tekn.ltk 16.3.2017, 10 §
Hallintosäännön 16 § mukaan tekninen lautakunta päättää talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja hankintasopimuksista
kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 600
000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600 000 euron kohteista päättää
kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella, joka käsittää
alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion.
Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuodelle 2017 vesilaitoksen rakentamiselle
1 250 000 euroa investointimäärärahaa. Varatulla määrärahalla tulisi toteuttaa Suolaisten alavesisäiliö ja Kokkokankaalle 2-3 uutta raakavedenottokaivoa. Suolaisten
alavesisäiliön suunnitelmat valmistuivat siten, että urakkatarjouspyynnöt toimitettiin
tarjoajille 10.1.2017. Urakkatarjoukset tuli jättää tilaajalle viimeistään 21.2.2017 klo
13.
Urakka- tai osaurakkatarjous saatiin viideltätoista urakoitsijalta, joista tarjousvertailu
liitteenä.
Talousarvioon varatulla määrärahalla tulee alavesisäiliön lisäksi toteuttaa mm. Kokkokankaan lisäkaivojen rakentaminen, osa koko vesilaitosta palvelevasta automaatiosta, sähköliittymät, rakennuttaminen ja valvonta sekä mahdolliset muutos- ja lisätyöt. Näiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 250 000 - 350 000 euroa.

Rakennussuunnitelmat ja urakkatarjoukset esitellään lautakunnalle kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
-

hyväksytään hankkeen suunnitelmat

-

rakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Oy Rakennuskultti Ab

-

laiteurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Solid Water
Oy

-

sähköurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Telilän
Sähkötyö Oy

-

työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
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-

valtuutetaan tekninen johtaja hankkimaan esittelytekstissä mainitut urakan ulkopuoliset osakokonaisuudet.

-

hankkeen kokonaiskustannusarvioksi hyväksytään 1 050 000 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 27.3.2017, § 41
Tekninen johtaja Juha Försti on kutsuttu asiantuntijaksi kokoukseen esittelemään
asiaa.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALTUUSTOALOITTEET JA KUNTALAISALOITTEET SEKÄ TOIMENPITEET JA KANNANOTOT
NIIDEN JOHDOSTA
Khall 42 §
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen
toimintaa koskevista asioista. Hallintosäännön 81 §:n mukaan kunnanhallituksen on
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuutetun aloiteoikeudesta ja aloitteiden käsittelystä
määrätään vastaavasti valtuuston työjärjestyksen 5 §:ssä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

1. Hannu Sippola ja 21 allek. ovat 15.10.2015 jättäneet kuntalaisaloitteen, jossa
esitetään tienviittoja ja kylttejä Napuen kylälle. Aloite on liitteenä.
Kunnanvaltuusto on 12.5.2016, 4 § todennut aloitteen keskeneräiseksi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on keskeneräinen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

2. Liisa Vaismaa on lähettänyt 23.11.2015 kuntalaisaloitteen asiakasvirran virkistämisestä. Aloite on liitteenä.
Kunnanvaltuusto on 12.5.2016, 4 § todennut aloitteen keskeneräiseksi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on keskeneräinen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3. Isonkyrön Keskustan koulun vanhempainyhdistys/Hanna Pakka on
20.1.2016 tehnyt aloitteen, jossa esitetään, että alakoulujen uintikerrat palautetaan aiemmalle tasolle. Aloite on liitteenä.
Sivistyslautakunta on 22.11.2016, § 64 todennut, että Isonkyrön kouluissa on yhtenäistetty uintikertoja lukuvuoden 2016-17 alusta siten, että luokilla 0-6 niitä on neljä
per lukukausi eli 3-6 luokille on tullut yksi uintikerta lisää lukukaudessa. Myös luokilla
7-9 on lisätty yksi uintikerta eli nyt niitä on kolme per lukukausi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on loppuun käsitelty.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

4. Erkki Kuusikko on 29.2.2016 jättänyt aloitteen hyvän hallintotavan
ohjeistuksesta. Aloite on liitteenä.
Hyvän hallintotavan ohjeistus tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi toukokuun
2017 loppuun mennessä.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on loppuun käsitelty.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

5. Hannu Lehtiö on 26.7.2016 tehnyt aloitteen Tervajoen aseman seudun
kehittämisestä. Aloite on liitteenä.
Kiinteistö ei ole kunnan omistuksessa. Asiasta on neuvoteltu liikenneviraston ja
naapurikiinteistön omistajan kanssa. Lisäksi alueen asemakaavoitus on käynnistetty
v. 2015.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on loppuun käsitelty.
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Ehdotus hyväksyttiin.
__________

6. Maija Leppäniemi on 13.7.2016 jättänyt aloitteen, jossa esitetään, että
kokousten esityslistat lisättäisiin netissä oleviin pöytäkirjoihin. Aloite on
liitteenä.
Uuden kuntalain mukaan toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta
annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeelliset tiedot
yleisessä tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on loppuun käsitelty.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
7. Erkki Kuusikko on 1.8.2016 jättänyt aloitteen Karjalankadun kevyenliikenteen
väylän kunnostuksesta. Aloite on liitteenä.
Vuoden 2017 talousarvioon on varattu määräraha keskustan alueen kevyen
liikenteen väylien parantamiseksi. Määrärahan käytöstä päättää tekninen
lautakunta.

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on keskeneräinen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
8. Erkki Kuusikko on 19.10.2016 jättänyt aloitteen, jossa esitetään, että
perhepäivähoitajien palkkaa korjataan 400 eurolla, kun lapsilukumäärä on täysi.
Aloite on liitteenä.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.11.2016 § 65 todennut, että perhepäivähoitajien palkkaus on syytä yhdenmukaistaa ryhmäperhepäivähoitajien kanssa. Sivistyslautakunta teki asiassa ehdotuksen henkilöstötoimikunnalle.
Henkilöstötoimikunta on 23.1.2017 § 7 päättänyt, että perhepäivähoitajien lapsiluvun
mukainen (neljä lasta) tehtäväkohtainen palkka nostetaan samalle tasolle kuin ryh-
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mäperhepäivähoitajien tehtäväkohtainen palkka, kun perhepäivähoitajalla on vähintään soveltuva ammatillinen tutkinto (12PPH001).
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on loppuun käsitelty.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

9. Erkki Kuusikko on 7.11.2016 jättänyt aloitteen Pysäkkitien
korjausasfaltoinnista Pohjankyröntien ja Saratien välisen 500 metrin matkan.
Aloite on liitteenä.
Tekninen lautakunta päättää asfaltoinnista määrärahojen puitteissa.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on keskeneräinen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
10. Jaakko Rinta ja Pentti Kauppinen ovat 16.11.2016 jättäneet aloitteen
Tervajoen aseman pysäköintialueen laajentamisesta. Aloite on liitteenä.
Kiinteistö ei ole kunnan omistuksessa. Asiasta on neuvoteltu liikenneviraston ja
naapurikiinteistön omistajan kanssa. Lisäksi alueen asemakaavoitus on käynnistetty
v. 2015.

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on loppuun käsitelty.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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11. Raili Varo on 13.12.2016 jättänyt vesi- ja viemärimaksujen tai viemäriliittymismaksujen määräaikaisesta alentamisesta. Raili Varo on uudistanut aloitteen
kunnanvaltuuston kokouksessa 9.3.2017. Aloite on liitteenä.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- aloite on keskeneräinen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS
Khall 43 §
Kuntalain 113 §:n mukaan:
”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai
pormestari.”
Harjula & Prättälän Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat (2015: 765) mukaan yleensä allekirjoittajina ovat kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet. Jos joku jäsenistä on estynyt,
varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen. Allekirjoittaja voi esittää
tilinpäätöksestä eriävän mielipiteen, jolloin tätä koskeva lausuma on sisällytettävä tilinpäätökseen (KPL 3:7 §).
Vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Isonkyrön kunnan tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 tulos osoittaa 1 806 674,61 euron ylijäämää. Kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tasekirjaan.
Tilikauden budjetoitua parempi tulos johtuu pääosin jokaisen palvelualueen menomäärärahojen alittamisesta sekä verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitua suuremmista toteutumista. Kunnallisveroa ja yhteisöveroa kertyi n. 200 000 budjetoitua
enemmän. Valtionosuuksia saatiin n. 200 000 euroa budjetoitua enemmän lähinnä
OPM:n valtionosuuksista johtuen, jotka budjetoitiin Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti edellisvuoden tietojen perusteella ja josta tieto tuli vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Henkilöstökulujen budjetoitua alhaisempi toteutuma jokaisella palvelualueella johtuu
mm. valtakunnallisen kiky-sopimuksen solmimisesta. Kuntien työntekijöiden vuosina
2017–2019 maksettavaa lomarahaa päätettiin leikata 30 %:lla ja sen vaikutus n. 100
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000 euroa tuli huomioida jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Niin ikään sijaisia on palkattu vain harkiten, mm. sairausloman ajaksi ei ole palkattu sijaista, mikäli tehtävät
on pystytty hoitamaan muutoin.
Hallintopalveluissa säästöt syntyivät henkilöstökulujen lisäksi mm. pelastuslaitoksen
ja maaseutuhallinnon kulujen budjetoitua alhaisempana toteutumana. Elinkeinopalveluissa kuluja toteutui 55 000 euroa budjetoitua vähemmän. Perusturvapalveluissa
terveydenhuollon asiakaspalveluiden ostoja toteutui n. 200 000 euroa budjetoitua
vähemmän, säästö syntyi erikoissairaanhoidon ostoista. Toimeentuloturvassa kuluja
toteutui 100 000 euroa budjetoitua vähemmän. Kotipalvelussa sisäisiä kuluja toteutui n. 100 000 euroa vähemmän, koska kotipalveluateriapalvelu lopetettiin kunnan
omana toimintana ja palvelutuotanto siirtyi yksityisille palveluntuottajille. Samalla kotipalvelun ulkoiset tulot vähenivät ja tukipalvelun ruokapalveluissa mm. henkilöstökulut ja elintarvikekulut pienenivät. Päivähoidossa kotihoidon tukea maksettiin lähes
100 000 euroa budjetoitua vähemmän. Muut säästöt varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa kertyvät lähinnä henkilöstökuluista ja sisäisten palveluiden ostoista. Teknisissä palveluissa säästöt koostuvat lähinnä tukipalvelun kiinteistöhuollosta, uimahallista, siivouksesta ja suurimpana ruokahuollosta, jossa 120 000 budjetoitua alhaisemmat kulut johtuvat pääosin elintarvikekulujen 70 000 euroa budjetoitua pienemmästä toteutumasta.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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TILINTARKASTAJAN VALINTA, OPTION KÄYTTÄMINEN VUOSILLE 2017–2018
Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastajan valintaa kokouksissaan 4.3.2013 §
7, 19.3.2013 § 11 ja tehnyt tilintarkastajan valinnasta seuraavan esityksen valtuustolle 19.3.2013 § 12.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se päättää:
1)
2)

3)
4)

Valita vuosille 2013 – 2016 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Esko Säilän,
oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Eeva Loukolan, kunnanjohtaja
Eino Toivolan ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturin neuvottelemaan sopimuksen
tarkemmista ehdoista,
antaa em. neuvottelijoille oikeuden tehdä sopimus vuosille 2013-2016 KPMG
Oy Ab:n kanssa tarjouspyynnön mukaisesti,
antaa tarkastuslautakunnalle oikeuden neuvotella ja päättää mahdollisen option
käytöstä vuosille 2017-2018.

Kunnanvaltuusto on 18.4.2013 § 28 hyväksynyt tarkastuslautakunnan ehdotuksen.
Päätökseen sisältyy delegointipäätös, jonka mukaan tarkastuslautakunnalle annettiin oikeus neuvotella ja päättää mahdollisen option käytöstä vuosille 2017–2018.
__________
Tark.ltk 10.11.2016, 31 §
PÄÄTÖS:

Tilintarkastajan valinta.
Tarkastuslautakunta päättää käyttää option vuosille 2017 – 2018 KPMG Oy Ab:n
kanssa.
Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esa Killisen,
kunnanjohtaja Eino Toivolan ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturin
neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa.
- __________

Khall 27.3.2017, 44 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi
tarkastuslautakunnan päätöksen 10.11.2016 § 31.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

27.3.2017

75

LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LAUSUNTO PALVELUNTUOTTAJIA KOSKEVASTA LAKIESITYKSESTÄ
Khall 45 §
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät 28.3.2017 mennessä
lausuntoa luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen
esitykseksi.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan ohjausja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. Tarkennukset valmistellaan lausuntokierroksen
aikana lausuntopalautteen pohjalta.
Lausuntopyynnön sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi materiaalit löytyvät http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017.
Niin ikään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle, mitä koskeva materiaali löytyy:
http://stm.fi/documents/1271139/3118747/HE-luonnos_sotepalveluntuottaja.pdf/9b031d62-5642-4dd9-b655-b16a4d1c9ffc.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus antaa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi liitteen mukaisen lausunnon. Palveluntuottajia koskevasta lakiesityksestä ei anneta lausuntoa.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 46 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 75 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
- ympäristölautakunta
- tekninen lautakunta

PÄÄTÖS:

7.3.2017
16.3.2017

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu
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HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Khall 6.3.2017, 37 §
Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kuntalain (410/2015) 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet.
Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaan:
”Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja
puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat
tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa
(423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen
kunnan hallinnossa.”
Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Lain perustelujen
mukaan hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia
määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista
koota yhteen.
Suomen kuntaliitto on laatinut uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön pohjaksi
hallintosääntömallin. Malli sisältää mm. valtuuston työjärjestykseen aiemmin sisältyneet määräykset.
Isossakyrössä tehtiin merkittävä hallintosääntöuudistus vuonna 2012, jolloin mm. eri
päävastuualueiden johtosäännöt yhdistettiin hallintosääntöön. Sen jälkeen hallintosääntöä on muutettu tarpeen vaatiessa, merkittävä mm. toimielimien määrää koskeva uudistus tehtiin siten, että se tuli voimaan 1.1.2015 alkaen.
Hallintosääntö uudistetaan kuntalain määräyksestä johtuen siten että se tulee voimaan 1.6.2017. Valmistelun pohjana on käytetty Suomen kuntaliiton mallisääntöä.
Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi selostaa uudistusta ja esittelee hallintosääntöluonnoksen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 27.3.2017, 47 §
Kunnanhallitukselle jaetaan luonnos hallintosäännöksi kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus päättää
-

merkitä asian tiedoksi

-

että hallintosäännön valmistelua jatketaan sekä

-

nimeää hallintosääntötoimikunnan

Ehdotus hyväksyttiin. Hallintosääntötoimikuntaan nimettiin kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston puheenjohtajistot sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Toimikunnan koollekutsujaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 6.3.2017, 34 §
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.–4.4.2017.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisinä. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita
sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Esityslistan liitteenä toimitetaan edelliset valinnat.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikunnan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vaalitoimikunnan seuraavasti:
Puheenjohtaja Korvola Marja-Leena
Varapuheenjohtaja Hakala Tuula

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Jäsen Arjovuo Eino
1. varajäsen Hakala Soile
2. varajäsen Soini Timo
3. varajäsen Pesola Juha
__________
Khall 27.3.2017, 48 §
Kunnanhallituksen kokouksessa 6.3.2017 § 34 vaalitoimikunnan 3. varajäseneksi
valittu Juha Pesola ei ole enää isokyröläinen.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus toteaa, että Juha Pesola ei ole vaalikelpoinen ja valitsee hänen tilalleen vaalitoimikuntaan 3. varajäsenen.
Ehdotus hyväksyttiin ja vaalitoimikunnan 3. varajäseneksi valittiin Matti Keko.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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VAALILAUTAKUNTIEN VALITSEMINEN
Khall 6.3.2017, 35 §
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.–4.4.2017.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Esityslistan liitteenä toimitetaan edelliset valinnat.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee Keskikunnan äänestysalueen, Alapään äänestysalueen, Ylipään äänestysalueen sekä Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunnat.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnat seuraavasti:
Keskikunnan äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Ojala Heikki
Varapuheenjohtaja Vaismaa Marja
Jäsen Korpela Vesa
Jäsen Keskinen Aino
Jäsen Ihalainen Juha
1.varajäsen Killinen Esa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus

2.varajäsen Hölsö Erkki
3.varajäsen Loukola Eeva
4.varajäsen Saari Raija
5.varajäsen Suorauha Pauli

Alapään äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Kauppinen Pentti
Varapuheenjohtaja Mäki Marika
Jäsen Muurimäki Jaana
Jäsen Mäki Esa
Jäsen Hakala Markku
1.varajäsen Lammi Tapani
2.varajäsen Kauppila Pekka
3.varajäsen Kuusikko Liisa
4.varajäsen Uusihaka Anne
5.varajäsen Laine Sami
Ylipään äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Raunio Heli
Varapuheenjohtaja Saari Osmo
Jäsen Torpisto Taina
Jäsen Maunuksela Helena
Jäsen Hakala Soile
1.varajäsen Rantala Eila
2.varajäsen Rintamäki Tapio
3.varajäsen Saari Veli
4.varajäsen Huhtala Anne
5.varajäsen Nurmilahti Teijo
Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Uuttu Aimo
Varapuheenjohtaja Karhu Miia
Jäsen Karhu Henry
Jäsen Saari-Kumpula Raija
Jäsen Vuorela Riitta
1.varajäsen Hakamaa Sari
2.varajäsen Rantakurtakko Markku
3.varajäsen Koskinen Hannele
4.varajäsen Karhu Veli
5.varajäsen Klemetti Kari
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 27.3.2017, 49 §
Kunnanhallituksen kokouksessa 6.3.2017 § 35 valittu Ylipään äänestysalueen vaalilautakunta ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää poistaa päätöksensä 6.3.2017 § 35 Ylipään äänestysalueen
vaalilautakunnan osalta ja valitsee Ylipään äänestysalueelle vaalilautakunnan.
Ehdotus hyväksyttiin ja Ylipään äänestysalueen vaalilautakunta valittiin seuraavasti:
Ylipään äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja Raunio Heli
Varapuheenjohtaja Saari Osmo
Jäsen Rintamäki Tapio
Jäsen Maunuksela Helena
Jäsen Hakala Soile
1.varajäsen Rantala Eila
2.varajäsen Torpisto Taina
3.varajäsen Saari Veli
4.varajäsen Huhtala Anne
5.varajäsen Nurmilahti Teijo
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 41, 43, 48, 49
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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
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 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 41, 43, 48, 49

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

