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Mäkynen Jouni
Perkiö Nina
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Heinilä Miko, saapui § 122 klo 18.56
Hahtola Sami
Vaissalo Matti

kvalt:n puheenjohtaja
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja

Toivola Eino
Järvi-Laturi Jaana

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
106 - 130
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo

Jaana Järvi-Laturi

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 19.6.2017
Allekirjoitus

Jaakko Pukkinen
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Erkki Kuusikko

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 22.6.2017 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

19.6.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 106 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 107 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDELLA 2017–2019
Khall 108 §
Kunnanhallitus voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten
ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta
kunnassa on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanhallituksen toimikaudella 2017–
2019 pääsääntöisesti virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa joka
toinen maanantai klo 18.15 alkaen;
- kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kokouspäivää edeltävänä torstaina,
mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

19.6.2017
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 109 §
Kunnanhallituksen pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla
tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla
allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
- kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja
mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
-

PÄÄTÖS:

määrätään kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

19.6.2017
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Khall 110 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 14 hyväksynyt Isonkyrön kunnan
hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 58 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Suuri osa kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä on hallintosäännön
67–68 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista tuoda kunnanhallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat ym.).
Hallintosäännön 38 §:n mukaan hallintojohtaja päättää mm. virka- ja työehtosopimuksissa palveluvuosien perusteella myönnettävistä lisistä ja sivutoimilupien myöntämisestä (pl. kunnanjohtajalle ja osastopäälliköille, joista päättää kunnanhallitus).
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
1)

kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan
- kunnanjohtajan ja hallintojohtajan hallintosäännön 67-68 §:n mukaisiin
päätöksiin
- hallintojohtajan päätöksiin, jotka koskevat palveluvuosien perusteella
myönnettäviä lisiä.

2)

päätökset, joissa kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeuttaan
- ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta
- päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä kunnanhallituksen kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

19.6.2017

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO TOIMIKAUTENA 2017–2019
Khall 111 §
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut kunnanhallitukseen toimikaudeksi 2017–
2019 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkku Rajamäki

Jenni Jaatinen

Jaakko Pukkinen

Pirkko Viljanmaa

Mirva Mäki-Rammo

Paula Rinta-Korkeamäki

Helena Tuuri-Tammela

Maria Heinonen

Jari Viertola

Jani Frusti

Jouni Mäkynen

Jukka Hakamaa

Reino Hintsa

Juha Ahoketo

Tommi Laine

Juha Annala

Nina Perkiö

Raija Saari

Erkki Kuusikko

Matti Latvakoski

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mirva Mäki-Rammo, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jaakko Pukkinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Erkki Kuusikko.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen kokoonpanon toimikautena 2017–2019
tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

19.6.2017
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2017–2019
Khall 112 §
Hallintosäännön 154 §:n mukaan:
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin
edustajansa ja tälle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
koko-uksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen
tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.
Hallintosäännön 153 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

kunnanhallituksen puheenjohtajistolle toimitetaan esityslistat lautakuntien kokouksista

-

valitaan kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat seuraaviin lautakuntiin
toimikaudeksi 2017–2019; hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Ehdotus hyväksyttiin ja edustajat valittiin seuraavasti:

Hyvinvointilautakunta
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Edustaja

Varaedustaja

Helena Tuuri-Tammela
Jari Viertola
Nina Perkiö
Sirkku Rajamäki
Tommi Laine

Erkki Kuusikko
Mirva Mäki-Rammo
Jouni Mäkynen
Reino Hintsa
Jaakko Pukkinen

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

19.6.2017
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ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON VALITSEMINEN
Khall 113 §
Hallintosäännön 7 §:n mukaan
Kunnanhallitus voi asettaa jaostoja, valita niihin jäsenet sekä delegoida niille päätösvaltaansa. Jaostoon voidaan valita myös kunnanhallitukseen kuulumattomia
jäseniä ja varajäseniä (KuntaL 31 § 2.mom.)
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
-

-

-

PÄÄTÖS:

asettaa elinkeino- ja kaavoitusjaoston, johon kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet
että jaoston varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
että jaoston tehtäväalueina ovat valmistella yleis- ja yksityiskohtaista kaavoitusta, maanhankintaan ja maankäyttöön liittyvien tehtävien valmistelu sekä elinkeinojen edistämiseen liittyvien tehtävien valmistelu ja koordinointi
siirtää sille em. tehtäväalueille kuuluvan päätösvaltansa
että jaosto päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen mukaan kunnanhallitukselle kuuluvista asioista lukuunottamatta asioiden valmistelua valtuustolle
sekä vahvistaa elinkeino- ja kaavoitustoimen talousarvioiden käyttösuunnitelmat
ja tavoitteet
päättää, että jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja
valita jäsenet ja varajäsenet elinkeino- ja kaavoitusjaostoon toimikaudeksi 2017–
2019.

Ehdotus hyväksyttiin ja jaosto valittiin seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Helena Tuuri-Tammela
Miko Heinilä
Jari Viertola
Erkki Kuusikko
Maarit Hulkko
Pirkko Viljanmaa

Maria Luhtala
Sami Hahtola
Reino Hintsa
Nina Perkiö
Jaakko Pukkinen
Sirkku Rajamäki

Puheenjohtaja:

Erkki Kuusikko

Varapuheenjohtaja:
__________

Helena Tuuri-Tammela

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 114 §
Hallintosäännön 7 §:n mukaan Kunnanhallitus voi kuntalain 30 §:n mukaisesti asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Yhteistoimintamenettelyä koskevan paikallisen sopimuksen mukaan työnantajaa
edustaa henkilöstötoimikunta ja työntekijöitä luottamusmiehet.
Henkilöstötoimikunnan tehtävänä on tämän lisäksi käydä tarvittaessa työnantajan
puolesta paikallisneuvottelut ja paikalliset neuvottelut neuvottelumenettelyä koskevan sopimuksen mukaisesti ja antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia
kunnanhallitukselle henkilöstön palvelusuhteita koskevissa asioissa.
Henkilöstötoimikunta päättää kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvista henkilöstöja palkkausasioista lukuunottamatta henkilöstön valintoja ja asioiden valmistelua valtuustolle.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- asettaa henkilöstötoimikunnan, johon kuuluu neljä jäsentä
- että toimikunnan varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- siirtää sille edellä esittelytekstissä mainitun päätösvaltansa
- valita jäsenet henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2017–2019

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja henkilöstötoimikunta valittiin seuraavasti:
Jäsen
Mirva Mäki-Rammo
Jaakko Pukkinen
Eino Toivola
Jaana Järvi-Laturi
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Eino Toivola
Mirva Mäki-Rammo

Otteen oikeaksi todistaa
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VAMMAISNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 115 §
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Vammaisneuvosto tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja vammaisten aseman edistämiseksi sekä ylläpitää yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja kunnan toimielinten ja
muiden yhteistyötahojen välillä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2017–2019
valitsee vammaisneuvostoon kaksi kunnan edustajaa
nimeää puheenjohtajan
toteaa, että seuraavat järjestöt nimeävät edustajansa vammaisneuvostoon; Kyrönmaan Invalidit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto, Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön osasto, Kyrönmaan Selkäyhdistys ry, Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja Kyrönmaan Reumayhdistys ry.

Ehdotus hyväksyttiin ja neuvostoon valittiin
Kunnan edustajat:
Tiina-Maria Takala
Juha Ahoketo
Puheenjohtaja: Tiina-Maria Takala
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 116 §
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja
vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 2017–2019
valitsee vanhusneuvostoon kaksi kunnan edustajaa ja heille varajäsenet
nimeää koollekutsujan
toteaa, että seuraavat järjestöt nimeävät edustajansa vanhusneuvostoon; Eläkeliiton paikallisjärjestö ja Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry valitsevat kumpikin kaksi
jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä Kyrönmaan kristilliset eläkeläiset yksi jäsen sekä yhden varajäsenen

Ehdotus hyväksyttiin ja neuvostoon valittiin
Jäsen

Varajäsen

Juhani Leskelä
Väinö Pollari

Simo Perkiö
Tiina-Maria Takala

Kokoonkutsuja:
__________

Juhani Leskelä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
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Kunnanhallitus

19.6.2017

Sivu

174

KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN
Khall 117 §

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

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi 2017–
2019:

Ehdotus hyväksyttiin kutsuntalautakuntaan valittiin kunnan edustajat seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Jaakko Pukkinen
__________

Jari Viertola

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MAANMITTAUSTOIMITUKSIIN
Khall 118 §

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

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat maanmittaustoimituksiin toimikaudeksi
2017–2019.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajat maanmittaustoimituksiin valittiin seuraavasti:
Vastuuhenkilö
Jukka Perttilä
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Juha Försti

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN
JA OHJEET HALLITUSTEN JÄSENIKSI VUODELLE 2017
Khall 6.3.2017, 31 §
Isonkyrön kunta on osakkaana useissa yhtiöissä ja yhdistyksissä, joiden vuosikokoukset pidetään ennen valtuustokauden vaihtumista 1.6.2017. Vuosikokouksissa valitaan yhteisöjen hallitukset vuodelle 2017. Nykyisen kunnanhallituksen tulee valita
kunnan edustajat kevään yhtiö/vuosikokouksiin ja ohjeistaa yhteisöjen hallitusvalinnat kuluvalle vuodelle kunnan edustajien osalta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat seuraaviin yhtiöiden ja yhdistysten
kevään 2017 vuosikokouksiin ja antaa ohjeet hallituksen jäseniksi vuodelle 2017 valittavista henkilöistä
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajat seuraaviin yhtiöiden ja yhdistysten kevään
2017 vuosikokouksiin ja ohjeet hallituksen jäseniksi vuodelle 2017 päätettiin seuraavasti:
1.

VAASAN SEUDUN MATKAILU OY
- yhtiökokousedustaja Johanna Talso
(Laihia valitsee hallituksen jäsenen Kyrönmaalta vuosille 2017 ja 2018, hallituksessa ei ole varajäseniä)

2.

KYRÖNMAAN VANHAINTUKI RY
- vuosikokousedustaja Pentti Kauppinen
- hallituksen jäsen Maria Heinonen ja varajäsen Paula Rinta-Korkeamäki

3.

SININEN TIE R.Y.
- vuosikokousedustaja Timo Karhu

4.

POHJANMAAN KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Miko Heinilä
- varalla Jouni Mäkynen

5.

E-P:N KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Helena Tuuri-Tammela
- varalla Jaana Järvi-Laturi

6.

POHJANMAAN PELASTUSALAN LIITTO
- vuosikokousedustaja Vesa Korpela
- varalla Mauno Hölsö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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7.

JURVAN YHTEISMETSÄN TOIMIELIMET
- osakaskunnan kokous Sami Hahtola

8.

E-P:N KORKEAKOULUYHDISTYS
- vuosikokousedustaja Susanna Pietikäinen, varalla Helena Tuuri-Tammela

9.

VAASAN KESÄYLIOPISTO
- vuosikokousedustaja Susanna Pietikäinen, varalla Miko Heinilä

10.

POHJOLA-NORDEN POHJANMAAN PIIRI RY
- vuosikokousedustaja Johanna Talso

11.

VAASANSEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖ
- vuosikokousedustaja Juha Lae

12.

ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY
- vuosikokousedustaja Johanna Talso

13.

YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY
- vuosikokousedustaja Pirkko Viljanmaa
- ohje kunnan edustajaksi hallituksessa Jouni Mäkynen ja tämän varahenkilö
Johanna Talso

KUNNAN EDUSTAJAT ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSIIN
As Oy Koulukatu 1 (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Juha Försti
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Koulukatu 5 (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Riihiranta I (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Juha Försti
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Riihiranta II (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Juha Försti
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Arranmarkki (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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As Oy Kyrönniemi (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Utopia (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Talsonranta (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola, varalla Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen (kolme*)
- Beata Taijala
- Lea Knuuttila
- Reino Hintsa

Varajäsen (yksi)
- Simo Perkiö

*) Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia jäseniä valitaan 3-5 sekä 1 varajäsen. Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa 12 §:n mukaan asukasjäseniä on oltava vähintään 1, jos
jäseniä valitaan enintään 4 ja asukasjäseniä on oltava vähintään 2, jos jäseniä valitaan 5

KUNNAN EDUSTAJAT MUIDEN YHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN, HALLINTONEUVOSTOIHIN JA HALLITUKSIIN
1.

ISONKYRÖN LÄMPÖ OY
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola
- varaedustaja Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen (neljä)
- Helena Tuuri-Tammela
- Martti Kamila
- Pentti Kauppinen
- Juha Försti

2.

LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY
- yhtiökokousedustaja Juhani Leskelä

3.

KYRÖNMAAN JÄTEVESI OY
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola
- varaedustaja Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Varsinainen jäsen (neljä)
- Erkki Kuusikko
- Juha Försti
- Tommi Laine
- Jaakko Pukkinen
4.

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N YHTIÖKOKOUS
- yhtiökokousedustaja Jaakko Pukkinen
- varaedustaja Jouni Mäkynen

5.

OHJE VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
- varsinainen jäsen Miko Heinilä
- varajäsen Pirkko Viljanmaa

6.

OY WEDECO MANAGEMENT AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

7.

OY MERINOVA AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

8.

Viria/Anvia Oy
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola

9.

NEO INDUSTRIAL OYJ
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

10.

KUNTARAHOITUS OYJ
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

11.

LINTUHARJUN MOOTTORIURHEILUALUE OY
- yhtiökokousedustaja Juha Lae

12.

AB STORMOSSEN OY:N YHTIÖKOKOUS
- yhtiökokousedustaja Eino Toivola

13.

OHJE AB STORMOSSEN OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
/VARAJÄSENEKSI
- jäsen/varajäsen Juha Försti

14.

LAKEA OY
- yhtiökokousedustaja Juha Försti

15.

KUNTIEN TIERA OY
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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16.

KUNNAN TAITOA OY
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi
__________
Khall 15.6.2017, 119 §
Yhdistysten ja yhtiöiden vuosikokoukset on pääosin pidetty. Kyrönmaan Jätevesi
Oy:n hallitus valitaan jatkokokouksessa 28.6.2017.
Edellä mainittujen lisäksi kunnanhallituksen tulee valita Seinäjoen Työterveys Oy:n
yhtiökokousedustaja sekä tehdä ehdotus yhtiön hallituksen jäseneksi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- hyväksyy 6.3.2017 tehdyt em. valinnat kunnan edustajiksi vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2017
- valitsee kunnan edustajan Seinäjoen Työterveys Oy:n yhtiökokouksiin ja antaa
ohjeen hallituksen jäseneksi vuodelle 2017.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajaksi Seinäjoen Työterveys Oy:n yhtiökokouksiin nimettiin Erkki Kuusikko. Lisäksi kunnanhallitus ohjeisti, että Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2017 valittaisiin Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN VAASAN VAALIPIIRIN KUNTAPÄIVILLE
Khall 120 §
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kutsuu Vaasan vaalipiirin kuntapäivät koolle
Vaasaan 5.10.2017. Vaasan vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan.
Kunnan asukasluku
enintään 10 000
10 001 - 50 000
50 001 - 100 000
yli 100 000

Edustajia
1
2
3
4

Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee kokousedustajat. Jos kunnalla on enemmän
kuin yksi edustaja, olisi suotavaa valita sekä naisia että miehiä.
Varsinaisille edustajille voidaan valita tarpeellinen määrä varaedustajia, henkilökohtaisia tai sijaantulojärjestyksessä. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen
edustajan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh., (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Vaasan vaalipiirin kuntapäiville.
Ehdotus hyväksyttiin. Edustajaksi valittiin Miko Heinilä ja hänen henkilökohtaiseksi
varaedustajaksi valittiin Mirva Mäki-Rammo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTIEN TAKAUSKESKUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI
Khall 121 §
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien
takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi.
Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia.
Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jolla huomioitaisiin maakuntien perustamisesta
1.1.2019 aiheutuvat velallisen muutokset. Lisäksi takauskeskuksen valtuuskunnan
toimikauden alkamisajankohtaa muutettaisiin ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti
mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia.
Maakuntien perustamiseen liittyvä uusi pykälä on tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä
aikaa maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä
pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaantulosta annettavan lain kanssa.
Muiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään syyskuussa 2017.
Lausuntopyynnön liitteenä on luonnos hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään
toimittamaan valtiovarainministeriön kirjaamoon 4.7.3027 klo 16.15 mennessä.
Kuntien takauskeskuksen hallitus toteaa 9.6.2017 kannanottonaan, että ehdotetussa
lakimuutosluonnoksessa maakuntien tulee kantaa rahoituksen käyttöään vastaava
osuus takauksista, jotka Kuntien takauskeskus on myöntänyt Kuntarahoitus Oyj:n
varainhankintaan. Kannanotossa todetaan, että kunnille ei tule jäädä välitöntä eikä
välillistä riskiä tai vastuuta maakuntien rahoituksesta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Kuntien takauskeskuksesta annetun lain
muuttamisluonnoksesta ei ole huomautettavaa.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN
Khall 5.6.2017, 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
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Khall 19.6.2017, 122 §
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
14.8.2017 klo 15.00 mennessä
4) että hakuilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrössä, Ilkassa, Pohjalaisessa, Helsingin
Sanomissa ja Kuntalehdessä
5) valita valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut ja tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Valintatoimikunta voi tarvittaessa käyttää rekrytoinnin asiantuntijaa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja valintatoimikuntaan nimettiin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistot. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja sihteeriksi kunnanjohtaja Eino Toivola.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä saapui kokoukseen
tämän asian käsittelyn aikana klo 18.56.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 15.6.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 123 §
Kunnanvaltuuston 15.6.2017 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
















Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen
Kunnanhallituksen valitseminen
Tarkastuslautakunnan valitseminen
Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Perusturvalautakunnan valitseminen
Sivistyslautakunnan valitseminen
Hyvinvointilautakunnan valitseminen
Teknisen lautakunnan valitseminen
Ympäristölautakunnan valitseminen
Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien toimielimiin
Kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin
Kunnan konserniohjeet
Talousarvion 2017 ja -suunnitelman 2017-2019 investointisuunnitelman muuttaminen/Liikuntahalli
 Kiinteistöyhtiön perustaminen ja muutos talousarvioon 2017
 Kunnanjohtajan irtisanoutuminen
 Valtuustoryhmien järjestäytyminen
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

toteaa, että kunnanvaltuuston päätöksellä 15.6.2017 § 27 sivistyslautakuntaan
valittu Sofia Ala-Lahti ei ole sivistyslautakunnan alaisena työntekijänä kuntalain 74.1 §:n 1. kohdan mukaisesti vaalikelpoinen sivistyslautakuntaan, koska
ao. lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta ao. lautakuntaan.

-

toteaa, että valtuuston päätös 15.6.2017 § 27 on Ala-Lahden valinnan osalta
lainvastainen ja jättää päätöksen täytäntöön panematta ko. valinnan osalta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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-

toteaa, että muilta osin kunnanvaltuuston päätökset 15.6.2017 ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai asetusten vastaisia;

-

panee kunnanvaltuuston päätökset (poislukien 15.6.2017 § 27 Ala-Lahden valinnan osalta) täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018–2020 LAADINTAOHJEET
Khall 124 §
Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018–2020 laadintaa varten on
valmisteltu ohjeet, joiden perusteella lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat.
Talousarvion laadintaohjeissa on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Talousarvion laadinnan pohjana on kunnanvaltuuston 23.5.2017 hyväksymä Isonkyrön kunnan strategia 2025, jossa on mainittuna yksittäisiä palvelulupauksia.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset laadintaohjeet.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:N OSAKKEIDEN JA PALVELUIDEN OSTAMINEN
Khall 125 §
Tällä hetkellä kunnan taloushallinnossa on yksi pääkirjanpitäjä ja yksi toimistosihteeri, joka hoitaa mm. kunnan ostoreskontran. Vuoden 2017 talousarvissa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2017–2019 on henkilöstösuunnitelma, joka sisältää kunnan
taloushallinnon henkilöstöresurssien vähenemisen, koska suoritemäärät kunnan talous- ja henkilöstöhallinnossa vähenevät merkittävästi sote- ja maakuntauudistuksessa. Suunniteltu henkilöstöresurssin väheneminen tapahtuu eläköitymisen myötä.
Lisäksi kunnan pääkirjanpitäjä on 9.5.2017 irtisanoutunut työsuhteestaan 1.8.2017
alkaen. Myös henkilöstöhallinnossa on eläköitymistä tulevina vuosina.
Kunnan taloushallinto voidaan järjestää joko omana työnä tai ostopalveluna. Henkilöstöresurssin ja suoritemäärien vähentyessä on tarkoituksenmukaista tarkastella taloushallinnon järjestämismahdollisuus ostopalveluna mm. sijaistamisten sekä erityisesti kapean organisaation haavoittuvuuden vuoksi.
Taloushallinnon palveluita kunnille tuottavat mm. Taitoa Oy ja Suupohjan Seutupalvelukeskus, joilta on pyydetty arviot talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Tehdyn vertailun perusteella ostopalvelu Suupohjan Seutupalvelukeskukselta on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Seutupalvelukeskuksen käytössä on samat
ohjelmistot kuin Isossakyrössä.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n toimialaan kuuluvat mm. ICT -alan palvelut,
verkkopalvelut, puhelinvaihdepalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimistopalvelut sekä näihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Yhtiön palveluksessa on yhteensä
n. 30 henkilöä em. tehtävissä. Yhtiön tavoitteena ei ole liiketaloudellinen voitto vaan
se tuottaa ja kehittää osakasyhteisöjen talous- ja henkilöstöpalveluja, tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja toimintaa. Yhtiön osakkaita ovat mm. Kauhajoen kaupunki
sekä Teuvan, Isojoen, Karijoen ja Karvian kunnat.
Isonkyrön kunta ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ovat käyneet keskusteluja
asiakkuussuhteen perustamisesta. Toteutustavaksi muodostuisi inhouse-malli, jossa
Isonkyrön kunta ulkoistaisi 1.8.2017 alkaen omistusjärjestelyjen kautta talous- ja rahatoimen palvelut ja mahdollisesti myöhemmin mm. henkilöstöpalvelut Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy:lle. Sopimusluonnos on liitteenä.
Talous- ja rahatoimen hallinnon palvelut sisältäisivät tässä vaiheessa:
- kirjanpidon
- tilinpäätöksen
- osavuosikatsaukset
- tarvittavat tilitykset ja raportit
- maksuliikenteen hoidon
- yleislaskutuksen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ostoreskontran palvelut
myyntireskontran hoito, maksukehotukset ja perintä

Isonkyrön kunnan mahdollisesta osakkuudesta yhtiössä on keskusteltu Suupohjan
kuntajohdon kokouksessa 12.6.2017, eikä sille ole nähty esteitä. Teuvan kunta on
yhtiön toiseksi suurin osakas 27 725 osakkeen omistuksellaan. Käydyissä keskusteluissa on esitetty, että Teuvan kunta voisi myydä omistamistaan osakkeista 250
kappaletta yhden euron nimellishintaan Isonkyrön kunnalle. Isonkyrön omistusosuudeksi yhtiössä tulisi 0,25 prosenttia.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan ilman yhtiön
suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat,
kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset
ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden osakkeista suurin osa on kuntien eläkevakuutuksen
jäsenyhteisöjen omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrätään myös osakkeenomistajien ja yhtiön oikeudesta lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä
osake.
Teuvan kunta on ilmoittanut, että voisi myydä omistuksessaan olevista osakkeista
nrot 94 708 – 94 957 (250 kpl) Isonkyrön kunnalle, kauppakirjan luonnos on esityslistan liitteenä. Teuvan kunnanhallitus käsittelee asiaa 21.6.2017 pidettävässä kokouksessaan.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

Isonkyrön kunta ostaa Teuvan kunnalta 250 kappaletta Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeita hintaan yksi (1) euro/osake eli yhteensä 250 eurolla.

-

Isonkyrön kunta ostaa 1.8.2017 alkaen talous- ja rahatoimen palvelut Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy:ltä inhouse -periaatteella. Palveluiden ostoa voidaan
myöhemmin laajentaa mm. henkilöstöhallinnon palveluihin

-

sopimusta tarkennetaan siten, että Isonkyrön kunnan velvoitteet tulevat hoidetuiksi

-

henkilöstön kanssa käydään tarvittavat neuvottelut.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 126 §
1.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouspöytäkirja 30.5.2017.

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 127 §
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.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
- Tekninen lautakunta

PÄÄTÖS:

31.5.2017

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

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

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 15.6.2017, 27 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja sivistyslautakunta toimikaudeksi 2017–2021 valittiin seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Heli Katajamäki

Elina Rajamäki

Juha Korvola

Ari Haapanen

Jukka Hakamaa

Arto Vakkila

Juha Ahoketo

Harri Niemi

Sofia Ala-Lahti

Maria Tirkkonen

Katri Soisalo

Terttu Kallio

Ulla Vaaraniemi

Susanna Suokko

Taneli Perkiö

Pasi Kangasmäki

Puheenjohtaja

Jukka Hakamaa

Varapuheenjohtaja
__________

Heli Katajamäki

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

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

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOTITEOLLISUUSTALON OSTOTARJOUKSET JA KATON KORJAAMINEN
Khall 129 §
Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2016 § 26 vuoden 2017 talousarvioon 90 000 euron määrärahan kotiteollisuustalon katon uusimiseen. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että kotiteollisuuskoulun myymiseksi suoritetaan aktiivista myyntiä 30.5.2017
saakka. Samaan määräaikaan mennessä kunnan omistamien kiinteistöjen vuokratasot tarkistetaan tasapuolisiksi. Kotiteollisuuskoulussa olevien yhdistysten ja yritysten sijoittuminen selvitetään ennen kotiteollisuuskoulun mahdollista myyntiä.
Kunnanhallitus on 18.1.2016 § 3 hyväksymissään vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että kotiteollisuustalon vesikaton uusiminen on tuotava kunnanhallituksen käsittelyyn ennen sen uusimista.
Kunnan kiinteistöjen myynnistä päättää hallintosäännön § 20 mukaan kunnanhallitus. Kiinteistö on ollut myynnissä Kiertonet.fi:ssa ja Huutokauppaportaalissa. Korkein tarjous on 5 500 euroa, jonka on tehnyt Aatos Ylimäki Lapualta. Kunnalle on
6.3.2017 jätetty 77 henkilön allekirjoittama kannanotto, että kiinteistö säilytettäisiin
kunnan omistuksessa, jotta heidän toimintansa voisi jatkua koululla, liite.
Kunnanhallitus asetti 14.12.2016 § 165 työryhmän, jonka tuli käydä helmikuun 2017
loppuun mennessä kunnan omistamat kiinteistöt ja niiden vuokrataso läpi. Toimikunnan puheenjohtaja Jouni Mäkynen on esitellyt toimikunnan tuloksia kunnanhallitukselle 6.3.2017 § 38. Kunnanhallitus on hyväksynyt 30.3.2015 § 63 asuntojen, liike- ja teollisuus- sekä muiden tilojen vuokraamisen perusteet, joissa määritellyt
vuokratasot on saavutettu.
Hankkeeseen on varattu talousarviossa 90 000 euron määräraha. Hallintosäännön
50 § 1. kohdan mukaan tekninen johtaja päättää urakka- ja hankintasopimuksista,
joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 100 000 euroa.
Markkinatilanteen vuoksi vesikaton uusimisesta ei ole saatavissa enää kuluvalle
vuodelle tarjouksia, johon varattu 90 000 euron määräraha riittäisi. Toteutus menisi
lisäksi syksyyn, joka ei ole sääolojen vuoksi tarkoituksenmukainen aika vesikaton
uusimiselle. Tämän vuoksi on perusteltua siirtää hankkeen toteutus vuodelle 2018.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- hylätä kotiteollisuustalosta tehdyt ostotarjoukset
- hanketta ei markkinatilanteen vuoksi toteuteta kuluvana vuonna
- määrärahavaraukseen palataan vuoden 2018 talousarvion valmistelussa

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISKATSAUS

Khall 130 §
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisista asioista.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.
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: 108 – 110, 112 – 120, 122 – 123, 125, 129
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: 106 – 107, 111, 121, 124, 126 – 128, 130
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 108 – 110, 112 – 120, 122 – 123, 125, 129

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

