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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 194 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 195 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Perkiö ja Jari Viertola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUS ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON PÄÄTÖKSEEN 30.10.2017 § 34
Khall 196 §
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on käsitellyt 30.10.2017 § 34 Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on päättänyt hyväksyä kaavan
ehdotusaineistosta jätettyihin palautteisiin laaditut vastineet ja vastineiden mukaiset
kaava-aineiston korjaukset ja täydennykset ja päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksytään liitteen mukaisena.
Päätöksestä on 13.11.2017 jätetty oikaisuvaatimus kahden maanomistajan toimesta. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että konsultin laatiman melumallinnuksen epäillään olevan edelleen puutteellinen ja muistutuksen tekijöitä tai heidän edustajiaan ei
ollut kutsuttu kokoukseen käsittelemään muistutuksia. Allekirjoittavat esittävät myös,
että muistutuksiin saatuja vastineita ei ole postitettu niitä odottaville. Oikaisuvaatimus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston päätös 30.10.2017 § 34 sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusmenettelyä ja koskee valmistelua, jonka vuoksi siitä
ei ole annettu valitus- tai oikaisuvaatimusoikeutta. Kaavan melumallinnuksia käsitellään vastineraportissa. MRL:n mukainen vuorovaikutus on huomioitu Kattiharjun
kaavoitusprosessissa siten, että osallisille on annettu mahdollisuus lausua kaavasta
ja osallisten sanoma on huomioitu ja otettu käsittelyyn. Konsultin laatima vastine
annetaan MRL:n mukaisesti osallisille tiedoksi sen jälkeen, kun se on hyväksytty
kunnan päätöksentekoelimessä. MRL ei edellytä, että mielipiteen tai muistutuksen
antaja tulisi kutsua toimielinten kokouksiin, joissa ko. mielipiteisiin tai muistutuksiin
annettavia vastineita käsitellään.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää jättää 13.11.2017 saapuneen oikaisuvaatimuksen tutkimatta
esittelytekstissä mainituin perustein.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Mirva Mäki-Rammo, Sirkku Rajamäki, Helena Tuuri-Tammela ja Sami
Hahtola poistuivat esteellisinä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi klo 18.20–18.25. Mirva Mäki-Rammon sijaan asian käsittelyyn osallistui varajäsen Paula Rinta-Korkeamäki.
Merkittiin, että tämän asian puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eino Toivola ja tekninen johtaja Juha Försti 06
4701111.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanjohtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että
-

PÄÄTÖS:

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 kaa-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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vakartalle 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.
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 pääkoh-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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dat 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.
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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISET ASIAT TEKNISELLÄ PALVELUALUEELLA
Khall 198 §
Tekninen johtaja Jukka Kosonen selostaa teknisen palvelualueen ajankohtaisia asioita.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Jukka Kosonen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.54–19.18.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN JA AVOIMEN VIRAN HOITAMINEN
Khall 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

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIOMUUTOS INVESTOINTIOSAAN
Khall 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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
Khall 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Vaasan vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

PÄÄTÖS:

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

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 20.11.2017, 202 §
Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 8.11.2017 § 157 päättänyt
nimetä ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021
Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja SDP:n piirien neuvotteleman seuraavan paikkajaon mukaisesti:
Varsinainen jäsen
Johanna Kankaanpää, pj
Jussi Pahkajärvi
Matti Kangas
Mikko Männikkö
Juha Hauta-aho
Liisa Ahde
Anna-Maija Renko
Johanna Tuurinkoski
Timo Mäkinen
Pirjo Nuolikoski
Pekka Kaihoniemi

Varajäsen
Tapani Akonniemi
Niina Övermark
Hanna Kasari
Kati Ojaniemi
Marja-Leena Laakso
Mikko Saarijärvi
Jari Laukkonen
Maria Ikola
Johanna Perttilä
Minna Rasinpää
Antti Koskela

Isonkyrön kunnanvaltuuston päätöstä on tarkoituksenmukaista tarkentaa hallintolain
50 §:n mukaan siten, että päätökset vastaavat toisiaan.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314 2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.11.2017 §
157 tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 203 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuusto
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Nuorisovaltuusto
Ympäristölautakunta
Sivistyslautakunta

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

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:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa
sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön 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 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 194–195, 197–203
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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: 196 (asianosainen)
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:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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