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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 79 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 80 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Paula Rinta-Korkeamäki.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALITSEMINEN
Khall 81 §
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla
ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön 103 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Valtuustossa on 2 varapuheenjohtajaa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi 2017–2019.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 82 §
Kuntalain 105 §:n mukaan valtuustossa suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta.
Hallintosäännön 133 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä
ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikaudekseen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN
Khall 83 §
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 7 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 10 jäsentä, joista valtuusto
valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta.
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
-

PÄÄTÖS:

valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017–2019 kunnanhallitukseen 10 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 84 §
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 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 4-6 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 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
-

PÄÄTÖS:

valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017–2021 tarkastuslautakuntaan 5 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 85 §
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.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan asettaa vaalilain mukaisesti ennen vaaleja kunnanhallitus.
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 keskusvaalilautakuntaan 5 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 86 §
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 perusturvalautakuntaan 8 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 88 §
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 hyvinvointilautakuntaan 8 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 89 §
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 tekniseen lautakuntaan 8 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 90 §
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 ympäristölautakuntaan 8 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN TOIMIELIMIIN
Khall 91 §
Kunnanvaltuusto valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien toimielimiin.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

valitaan kunnan edustajat seuraaviin kuntayhtymien toimielimiin
Toimielin
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/
Yhtymävaltuusto
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/
Yhtymävaltuusto
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/
Yhtymävaltuusto
Pohjanmaan liitto/
Maakuntavaltuusto

PÄÄTÖS:

Toimikausi
2017-2021

Jäsenet
2

Varajäsenet
2

2017-2021

1

1

2017-2021

1

1

2017-2021

1

1

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017

Sivu
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MUIHIN TOIMIELIMIIN
Khall 92 §
Kunnanvaltuusto valitsee edustajat mm. erinäisiin valtion toimielimiin. Lisäksi kunta
nimeää tarvittaessa sovitun määrän jäseniä isäntäkunnan alaiseen lautakuntaan,
jonka toiminta perustuu kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen. Näiden lautakuntien osalta noudatetaan isäntäkunnan hallinto- ja johtosääntöjä sekä yhteistoimintasopimusta.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/24.4.2017 käsitellään myös heidän valintaan 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
-

valitaan kunnan edustajat seuraaviin toimielimiin yms.
Toimielin
Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta
Vaasa Opiston neuvottelukunta
Seinäjoen kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunta
Käräjäoikeuden lautamiehet
Kiinteistötoimitusten
uskotut miehet
Kyrönmaan työpaja
Arpeetin johtokunta
Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta
Vaasan seudun
jätelautakunta

PÄÄTÖS:

Toimikausi
2017-2021

Jäsenet
1

Varajäsenet
1

2017-2021

3

3

2017-2021

1

1

2017-2021

2

-

2017-2021

12

-

2017-2021

2

2

2017-2021

1

1

2017-2021

1

1

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017

Sivu
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TÄYTTÖLUPA/ YKSI LÄHIHOITAJA KOTIPALVELUUN JA KAKSI LÄHIHOITAJAA PALVELUKESKUKSEEN
Perusturvaltk 17.5.2017, 25 §
Perusturvaosastolle on tullut kolme irtisanoutumisilmoitusta.




Yksi henkilö on irtisanoutunut kotipalvelun lähihoitajan toimesta 1.5.2017 alkaen.
Kirjallinen ilmoitus on saapunut 21.4.2017 perusturvaosastolle.
Yksi henkilö on irtisanoutunut lähihoitajan toimesta palvelukeskuksessa. Kyseinen henkilö jää eläkkeelle 1.10.2017 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut
28.3.2017 perusturvaosastolle.
Yksi henkilö on irtisanoutunut lähihoitajan toimesta palvelukeskuksessa
10.6.2017 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut 21.4.2017 perusturvaosastolle.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta

PÄÄTÖS:

-

Kahden lähihoitajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 1.7.2017
alkaen

-

ja yhden lähihoitajan täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 1.10.2017
alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 5.6.2017, 93 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää po. täyttöluvat.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017

Sivu
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KUNNANVALTUUSTON 23.5.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 94 §
Kunnanvaltuuston 23.5.2017 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:


Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden
johdosta



Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016



Vuoden 2016 tilinpäätös



Tilintarkastajan valinta, option käyttäminen vuosille 2017–2018



Hallintosäännön uudistaminen



Isonkyrön kunnan strategia 2025



Talousarviomuutos vuodelle 2017



Kuntavaalien tulos

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 23.5.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole
lakien tai asetusten vastaisia;
- panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017
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HYVÄN HALLINNON OHJE
Khall 95 §
Erkki Kuusikko on 29.2.2016 jättänyt liitteen mukaisen aloitteen hyvän hallintotavan
ohjeistuksesta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2017 § 42 kuntalais- ja
valtuustoaloitteita käsitellessään todennut, että hyvän hallintotavan ohjeistus
tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi toukokuun 2017 loppuun mennessä ja
kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 10 päättänyt, että aloite on loppuun käsitelty.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen hyvän hallinnon ohjeen ja saattaa sen
tiedoksi lautakunnille ja muille toimielimille.

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017

Sivu
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KUNNAN KONSERNIOHJEET
Khall 22.8.2016, 101 §
Kuntalain (410/2015) 47 § Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje mukaan:
Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa
otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön
toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.
Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5) konsernin sisäisistä palveluista;
6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.
Edellä olevaa pykälää sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden
alusta lukien.
Kunnanvaltuusto on 7.10.2008 § 36 hyväksynyt voimassaolevat konserniohjeet. Talousarviossa 2016 on päätetty, että konserniohjeet päivitetään lokakuun 2016 loppuun mennessä. Kuntaliitossa valmistellaan mallia konserniohjeeksi. Mallin oli tarkoitus valmistua alkuvuonna 2016, mutta työ on viivästynyt. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sari Korennon mukaan mallin valmistuminen siirtyy loppuvuoteen 2016, jota ennen luonnosversiosta pyydetään mahdollisesti kommentteja.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus toteaa, että konserniohjeet päivitetään Kuntaliiton malli huomioon ottaen siten, että ohje on voimassa viimeistään 1.7.2017 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017

Sivu
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Khall 5.6.2017, 96 §
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.2.2009 § 20 hyväksynyt voimassaolevan konserniohjeen mukaiset, konserniohjetta täydentävät kunnanhallituksen
konsernia koskevat ohjeet mm. konsernin johtamisesta, ohjauksesta ja seurannasta.
Uudessa kuntalaissa omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta koskevia säännöksiä
on tarkennettu ja laajennettu. Uusi kuntalaki edellyttää, että kunnalla on kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, myös omistajapolitiikasta.
Isonkyrön strategiassa 2025 (päivitetty Kvalt 23.5.2017 § 15) omistajaohjauksesta
todetaan, että konserniohjeet pidetään ajan tasalla, omistajaohjauksella tuetaan
kunnan strategisia tavoitteita sekä kunnan vuokra-asuntotarjonta pidetään kilpailukykyisenä.
Suomen kuntaliiton mallia ei ole vielä saatavilla, valmistelussa on käytetty pohjana
luonnosversiota.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunnan konserniohje
hyväksytään liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017
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KUNNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN
Khall 97 §
Kunnanjohtaja Eino Toivola on 31.5.2017 saapuneella kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta 1.12.2017 alkaen. Hallintosäännön 76 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Kuntalain 41 §:n kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Eino Toivolan irtisanoutumisen virastaan 1.12.2017 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Eino Toivola poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN
Khall 98 §
Kunnanjohtaja Eino Toivola on 31.5.2017 saapuneella kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta 1.12.2017 alkaen. Hallintosäännön 76 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Kuntalain 41 §:n kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Hallintosäännön 62 §:n mukaan virkojen kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, jolla on oikeus julistaa virka haettavaksi. Kelpoisuusehdoista päätettäessä tulee
ottaa huomioon erityislainsäädännön määräykset.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi edellytetään käytännössä osoitettua kokemusta vaativista johtotehtävistä ja henkilöstön johtamisesta
2) että virkaa hakevien voidaan edellyttää osallistuvan tarvittaessa soveltuvuustestiin ja että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa
3) julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että hakemukset tulee toimittaa
29.6.2017 klo 15.00 mennessä
4) että hakuilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrössä, Ilkassa ja Pohjalaisessa

Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ennen kokousta seuraavasti:
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää siirtää kunnanjohtajan viran haettavaksi julistamisen ja siihen liittyvät päätökset toimikaudeksi 2017–2019 valittavalle kunnanhallitukselle.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017
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TALOUSARVION 2017 JA -SUUNNITELMAN 2017–2019 INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN/LIIKUNTAHALLI
Khall 99 §
Kunnanhallituksen valitsema liikuntahallin suunnittelutoimikunta on valmistellut liikuntahallin hankesuunnitelmaa, joka tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn syksyllä
2017.
Toimikunta on kuullut kunnassa toimivia liikuntaseuroja sähköpostikyselyllä ja yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet osallistua valmisteluun otakantaa.fi -palvelussa ja paperilomakkeilla.
Tavoitteena on, että koulukeskuksen nykyinen liikuntahalli ja Keskustan alakoulun
liikuntatilat sekä uusi liikuntahalli muodostavat kokonaisuuden, joka palvelee mahdollisimman laajasti eri toimijoiden tarpeita.
Valmistellun tarveselvityksen, tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella
hankkeen kokonaiskuntannukiksi on arvioitu 3,5 – 3,9 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuuston 13.12.2016 hyväksymässä talousarvion ja taloussuunnitelman investointisuunnitelmassa on varattu liikuntahallin rakentamiseen yhteensä 2 000 000 euroa,
josta 100 000 euroa 2017 vuodelle ja 1 900 000 euroa vuodelle 2018. Hankkeelle on
merkitty investointisuunnitelmassa valtion avustusta 600 000 euroa eli 30 % kokonaiskustannuksista, jonka mukainen rahoitussuunnitelmaesitys on tehty vuoden
2016 lopussa Länsi-Suomen AVI:lle.
Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin on mahdollista saada valtioavustusta 30 %
hankkeen kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään 750 000 euroa. Koska hankkeen kustannukset ylittävät investointiohjelmaan varatun summan, tulee talousarviota ja taloussuunnitelmaa muuttaa siten, että hankkeelle on mahdollista saada valtionavustuksen enimmäismäärä 750 000 euroa. Muutos tulee ilmoittaa AVI:lle viimeistään viikolla 25.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätöksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta marraskuun 2017 loppuun mennessä ja valtionavustuspäätökset vuonna
2018 aloitettaville hankkeille keväällä 2018. Liikuntahallin rakentaminen ajoittuu
vuosille 2018 – 2019.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eino Toivola ja tekninen johtaja Juha Försti, puh.
(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarviota vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 – 2018 muutetaan siten, että liikuntahallin rakentamiseen varataan menomäärärahaa 100 000 euroa vuodelle 2017, menoja 2 000 000

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017

Sivu
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euroa ja tuloja 450 000 vuodelle 2018 sekä menoja 1 600 000 ja tuloja 300 000 euroa vuodelle 2019.
Liikuntahallin
Alkuper.
rakentaminen
TA 2017
menot
100 000
tulot
0
netto
100 000
Alkuper.
TS 2018
menot 1 900 000
tulot
600 000
netto 1 300 000
Alkuper.
TS 2019
menot
0
tulot
0
netto
0
Yhteensä
2017-2019
Kokonaismenot 2 000 000
Kokonaistulot
600 000
Netto 1 400 000
PÄÄTÖS:

TA-muutos
0
0
0
TS-muutos
100 000
-150 000
250 000
TS-muutos
1 600 000
300 000
1 300 000
Yhteensä
2017-2019
1 700 000
150 000
1 550 000

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

TA+muutos
2017
100 000
0
100 000
TS+muutos
2018
2 000 000
450 000
1 550 000
TS+muutos
2019
1 600 000
300 000
1 300 000
Yhteensä
2017-2019
3 700 000
750 000
2 950 000

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017
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KIINTEISTÖYHTIÖN PERUSTAMINEN JA MUUTOS TALOUSARVIOON 2017
Khall 100 §
Kunnassa on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli vuoden 2017 alussa.
Sivistyslautakunta on hyväksynyt palvelusetelin perusteet 22.11.2016 § 54. Tällä
hetkellä kunnassa ei toimi yksityisiä päiväkotiyrityksiä, mutta muualla toimivat yritykset ovat olleet kiinnostuneita, mikäli toiminnalle saadaan riittävä volyymi joka on käytännössä 4 – 6 lapsiryhmää.
Tavoitteena on, että yksityinen päiväkoti voisi myydä palveluitaan myös ulkopaikkakunnissa asuville palveluseteliasiakkaille sekä sopimusperusteisesti muille kunnille.
Yksityisten päiväkotien toteutuksessa on useimmiten muodostunut käytännöksi, että
päiväkodin rakennuttajana ja omistajana ei ole varsimainen päiväkotitoimintaa harjoittava yritys vaan kolmas osapuoli, joka vuokraa tilat toimijalle tai kunta toimii tilojen välivuokraajana. Toimintamalli on käytössä useimmiten silloin, kun kunnan tai
kuntakonsernin lainamäärä on korkealla tasolla.
Tilojen toteuttajana voi olla myös kunta tai kunnan omistama yhtiö, joka vuokraa tilat
päiväkotitoimintaa harjoittavalle yritykselle. Erillisen kiinteistöyhtiön ylläpito lisää jonkin verran kustannuksia, mutta on toisaalta selkeästi oma tulosvastuullinen yksikkö.
Yhtiön perustaminen edellyttää kunnan osakepääomasijoitusta ja lainatakausta.
Isonkyrön osalta toimivin ja pitkäjänteisin ratkaisu lienee toteuttaa päiväkodin rakentaminen kunnan kokonaan omistaman kiinteistöyhtiön toimesta, jolla voidaan varautua mahdollisiin varhaiskasvatuksen volyymissa ja tarjonnassa tapahtuviin muutoksiin.
Alkuperäisenä tavoitteena on ollut, että kunnassa toimisi yksityinen päiväkoti syksystä 2018 alkaen. Käytännössä päiväkoti valmistuisi vuoden 2018 lopussa, jolloin
toiminta voisi alkaa vuoden 2019 alussa. Päiväkodin suunnittelu tulee aloittaa alkusyksyllä 2017. Suunniteluun voidaan käyttää yhtiöön sijoitettavaa osakepäämaa.
Hankkeen tähänastista valmistelua selvitetään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eino Toivola ja tekninen johtaja Juha Försti, puh.
(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- perustetaan kiinteistöyhtiö kunnan palvelurakennusten rakennuttamista, omistamista ja vuokraustoimintaa varten Isossakyrössä ja hyväksytään yhtiön osakepääomaksi 200 000 euroa.
- hyväksytään 200 000 euron lisämääräraha osakkeiden hankintaan vuoden 2017
talousarvioon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

5.6.2017

Kiinteistöosakeyhtiön Alkuper.
TA-muutos TA+muutos
osakkeiden hankinta
TA 2017
2017
menot
0
200 000
200 000
tulot
0
0
0
netto
0
200 000
200 000

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVEYDENHOIDON HENKILÖSTÖTILANNE ISOSSAKYRÖSSÄ
Khall 101 §
Kunnanhallitukselle selostetaan kokouksessa terveydenhuollon henkilöstötilannetta
Isossakyrössä ja suunniteltuja muutoksia.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi ja evästää kunnanjohtajaa seuraavasti: kunnanjohtaja neuvottelee terveyspalvelujen turvaamisesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 102 §
1. Oikeusministeriön päätös 28.4.2017/14/31/2016; Lautamiesten lukumäärä;
Isokyrö 2
2. Vaasan kaupunki 8.5.2017; Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 25.4.2017 §
15; Jätestrategian hankesuunnitelma
3. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä; Yhtymävaltuuston ote 30.5.2017 § 17;
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 103 §
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:
- Sivistyslautakunta
- Perusturvalautakunta
- Ympäristölautakunta

PÄÄTÖS:

17.5.2017
17.5.2017
16.5.2017

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA RUOKAPALVELUVASTAAVA
Khall 104 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselta on pyydettävä
lupa virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen. Tekninen johtaja Juha Försti pyytää täyttölupaa ruokapalveluvastaavan toimen vakinaiseen täyttämiseen vakituisen
työntekijän irtisanoutumisen johdosta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan ruokapalveluvastaavan toimen vakinaiseen täyttämiseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2017
Khall 105 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja
tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan
hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on
esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen meno-määrärahojen ylitystä tai
vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajan-kohtaan nähden, on välittömästi
ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 33,3
(4kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-4/2017 on liitteenä.
Vaalit-tulosyksikkö sisältää kuntavaaleista aiheutuneita kuluja. Mm. kokouspalkkiot
eivät sisälly vielä tammi-huhtikuun kuluihin maksuaikatauluista johtuen.
Hallintopalveluissa henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet talousarvion mukaisena. Palveluiden ostot ovat toteutuneet 42,6 %, mikä johtuu mm. alkuvuoteen sijoittuvista ohjelmistojen käyttömaksuista. Avustuksia ei ole
maksettu alkuvuodesta 2017. Vuokrat ovat toteutuneet budjetoitua suurempana sisäisistä vuokrista johtuen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Määrärahojen riittävyys riippuu mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö
sisältää myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta. Verotuskustannukset tiliöidään neljännesvuosittain, mistä johtuen toteutumassa on kolmen kuukauden kustannukset.
Pelastuslaitos on toteutunut talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa.

Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Tuloslaskelman toteutumavertailu 1-4/2017 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti tammi-huhtikuun toteutumassa on 31,9 % ja toimintakulujen 33,0 %. Verotuloja on saatu
5,36 milj. euroa, joka on 34,6 % budjetoidusta. Koko vuoden verotuloja heikentää
marraskuun muita kuukausia alhaisempi tai jopa negatiivinen tilitys. Ensimmäiset
arviot marraskuun tilityksestä saadaan kesä-heinäkuussa. Valtionosuuksia on saatu
4,44 milj. euroa (33,8 %). Vuosikate tammi-huhtikuulta on n. 784 000 euroa.
Kirjaustavasta johtuen vuoden 2017 tammi-huhtikuun toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen toteutuma ei sisällä aivan kaikkia tammi-huhtikuun menoja ja myös osa
toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-huhtikuussa on 32,2 %.
Toteutuma on alkuvuodesta etupainotteinen, koska vuosilomien kustannukset kirjautuvat tasetilille. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut 4,08 milj. euroa (34,1 %),
josta erikoissairaanhoidon menoja on 2,36 milj. euroa, joka on n. 300 000 euroa
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-4/2017 ja kunnan tuloslaskelman toteutumavertailun 1-4/2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

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: 95
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: 79 - 94, 96 - 105
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 95

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

