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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 100
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 101
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Jaatinen ja Tommi Laine.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Khall 21.6.2021 § 102
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 § 32 päättänyt esittää, että kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin
se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen
vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.5.2021 § 16 on päättänyt velvoittaa kunnanhallitusta ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
Kunnanhallitukselle toimitetaan oheismateriaalina arviointikertomus vuodelta 2020.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1)
2)

PÄÄTÖS:

merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
pyytää lautakunnilta 1.10.2021 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin
se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt, jonka jälkeen kunnanhallitus
antaa lausunnon kunnanvaltuustolle.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2022-2024 LAADINTAOHJEET
Khall 21.6.2021 § 103
Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022–2024 laadintaa varten on
valmisteltu ohjeet, joiden perusteella lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat. Talousarvion laadinnan pohjana on kuntastrategia.
Talousarvion laadintaohjeissa on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

hyväksyy liitteen mukaiset laadintaohjeet sekä

-

varaa mahdollisuuden tarkentaa talousarvio-ohjetta ennen lautakuntakäsittelyä.

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAAVOITUSKATSAUS SEKÄ KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2021 – 2023
Jaosto 6.4.2021 § 11
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa
laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 27.4.2020 § 20 hyväksynyt ja asettanut nähtäville
kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman vuosille 2020–2022 sekä päättänyt että
nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.
Vuoden 2020 kaavoituskatsauksen mukaisista hankkeista kesken on Tervajoen alueen asemakaavan muutos sekä Marttilantien asemakaavamuutos (nyk. Keskustan
alueen asemakaavamuutokset). Keskustan asemakaavan Tolkin alueella ja Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava ovat tulleet lainvoimaisiksi ja voimaan.
Kunnanvaltuusto on 12.11.2020 § 31 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023. Kaavoituksen ja mittauksen -tehtäväalueen toiminnan
painopisteinä ja kehittämistarpeina todetaan, että suurten kaavoitushankkeiden valmistuttua, kunnan tonttitarjonta on sekä asuin- että yritystonteissa kattava keskustan
läheisyydessä. Tervajoen asemakaavan saattaminen ehdotusvaiheeseen. Yleis- ja
asemakaavojen ajantasaisuutta seurataan.
Kaavoitusohjelman valmistelussa ei ole tullut esiin merkittäviä uusia kaavoitusohjelmaan otettavia kohteita.
Vuoden 2021 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on tilattu FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:ltä.
Liitteenä on valmistelu kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään ja asetetaan nähtäville kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma
vuosille 2021–2023

-

nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä ja kunnan virallisella
moitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

-

hyväksytään ja asetetaan nähtäville kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma
vuosille 2021–2023

-

Laurilan tulevaan muutostarvealueeseen lisätään palvelukeskuksen tonttiin
lisämaaksi hankittu alue

-

nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 21.6.2021 § 104
Hallintosäännön 23 §:n 1 momentin 8-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kaavoitusohjelman hyväksymisestä. Hallintosäännön 24 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan elinkeino- ja kaavoitusjaoston tehtävänä on hyväksyä maakäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoituskatsaus.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusohjelman 2021-2023.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Khall 7.6.2021 § 91
Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta
sekä perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021. Käytännössä tämä tarkoittaa, että velvollisuus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa koskee jo keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia. Uudistus tuo sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille uusia tehtäviä ja velvoitteita, joita ei ole säädetty tietyn viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi. Näin ollen
hallintosäännössä tulee määrätä, minkä viranomaisen vastuulle ja alaisuuteen esim.
perusopetuksen järjestäminen ja perusopetuksen järjestäjälle säädetyt tehtävät kuuluvat.
Lisäksi hallintosääntöön esitetään muutamia muita vähäisiä tarkennuksia.
Oheismateriaalina toimitetaan hallintosääntöluonnos, johon muutosehdotukset on
merkitty siten, että poistettavat kohdat on yliviivattu ja lisättävät kohdat on merkitty
keltaisella pohjavärillä.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uuden
hallintosäännön, joka tulee voimaan 11.8.2021.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Jaakko Pukkinen Erkki Kuusikon ym. kannattamana ehdotti,
että asia palautetaan valmisteluun siten, että esityksessä on huomioitu myös sivistyspalvelujen sijaistaminen ja että asiaa käsitellään kunnanhallituksen seuraavassa
kokouksessa.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa valmisteluun
Jaakko Pukkisen esittämällä tavalla. Kukaan ei ilmoittanut vastustavansa muutoksia.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian valmisteluun.
_________

Khall 21.6.2021 § 105
Kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto käsittelivät kunnanjohtajan kutsumana hallintosääntöluonnosta 15.6.2021. Luonnokseen on lisätty muutamia toimivallan tarkennuksia ja poistettu päällekkäisyyksiä. Tarkastuslautakunta on
15.12.2020 jättänyt aloitteen luottamushenkilöiden puhelinkorvausten poistamisesta,
mikä on huomioitu luottamushenkilöiden kokouspalkkioluvussa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,
-

että se hyväksyy uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 11.8.2021

-

toteaa tarkastuslautakunnan jättämän aloitteen luottamushenkilöiden puhelinkorvausten poistamisesta loppuun käsitellyksi.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia jätetään pöydälle elinkeino- ja kaavoitusjaoston toimivallan ja tehtävien osalta ja asian
käsittelyyn palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää jättää asian jätetään pöydälle elinkeino- ja kaavoitusjaoston
toimivallan ja tehtävien osalta ja asian käsittelyyn palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus asian pöydällepanosta hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

21.6.2021

Sivu

191

KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN
Tekn.ltk 6.4.2021 § 44
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarviovuodelle 2021 investointimäärärahan ” Liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskuksen
alueelle”. Investointimäärärahan täytäntöönpanon edellytyksenä on aluesuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksessa. Aluesuunnitelma aikatauluineen on nyt
valmistunut.
Koulukeskuksen alueen kehittäminen on ollut esillä useasti viime vuosien aikana.
Alueen kehittäminen monipuoliseksi liikunta-alueeksi palvelee niin kaikkia kuntalaisia, kuin keskustan alueen perusopetusta ja Kyrönmaan lukiota. Viihtyisä ja turvallinen piha-alue on myös vetovoimatekijä ja edistää ”Liikkuva koulu” -periaatteen toteuttamista. Merkitykseltään vähäistä ei ole myöskään se, että mielekäs tekeminen
välitunnilla/virikkeellinen piha ehkäisee koulukiusaamista ja muuta epätoivottavaa
käyttäytymistä.
Käsittelyprosessi on ollut osallistava ja huomioinut Unicefin lapsiystävällinen kunta
toimintamallin ja lapset ovat päässeet osallistumaan suunnitteluun.
Keskustan koulun oppilasryhmä on tehnyt opettajansa Niina Luukelan kanssa
16.3.2020 kuntalaisaloitteen välituntitekemisen lisäämiseksi, jonka johdosta järjestettiin keväällä 2020 piirustuskilpailu pihasuunnitelmista. Piirustusten pohjalta pyydettiin alustavaa suunnitelmaa Arkkitehtitoimisto Jääskeläiseltä, joka esiteltiin sivistyspalveluiden, hyvinvointipalveluiden ja teknisen palvelualueen työtekijöille. Lisäksi
Keskustan koulun opettajat käsittelivät suunnitelmaa kokouksessaan, jonka jälkeen
suunnitelmaa paranneltiin edellä mainittujen muutosehdotusten mukaan.
Johtava rehtori, Keskustan koulun koulujohtaja, tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja
ovat tämän jälkeen käsitelleet suunnitelman kiireellisyysjärjestystä. Aluesuunnitelma
ja kiireellisyysjärjestys ovat erilisinä liitteenä.
Asiaan liittyen on tehty myös useita kuntalaisaloitteita:
-

Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen
vapaa-ajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
-

Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen aidan
saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi.

Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.
Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamien kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen,
että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020
talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan
liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella
etenkin lapsille ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kuin vapaa-ajan tarpeisiin.
Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.
Tekninen lautakunta on päättänyt 1.10.2019 § 84, että Keskustan koulun aidan tarve
ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
-

Liisa Vaismaa on 2.9.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen kuntoportaista Välimäen
kallioille.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
-

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti 27.1.2020 kuntalaisaloitteen ulkoliikuntapuistosta.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että lautakunta
on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 käsitellyt kuntalaisaloitetta koskien Välimäen
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kalliolle rakennettavia kuntoportaita ja päättänyt ottaa huomioon kuntaportaiden rakentamisen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 35 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvioon investointimäärärahaa 20.000 euroa teknisten palveluiden yleisiin alueisiin/ liikuntapaikkojen kehittämiseen (koulukeskus/aluesuunnitelma 2020 sis. mahdollisesti kuntoportaat).
Hyvinvointilautakunta on todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunta on todennut aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
-

Elisabeth Killinen on lähettänyt 25.3.2020 kuntalaisaloitteen kuntoradan rakentamisesta Isonkyrön koulukeskuksen viereen.

-

Johanna Perttilä on tehnyt kuntalaisaloitteen 8.1.2021 tekojään toteuttamisesta Isonkyrön kuntaan.

Kuntalaisaloitteiden osalta kaikkia aloitteita ei pystytty toteuttamaan koulukeskuksen
aluesuunnitelmassa.
Kuntalaisaloitteissa esitetään kuntoportaiden rakentamista Välimäkeen, mutta niiden
rakentaminen on rajattu varsinaisen suunnitelma-alueen ulkopuolelle. Portaiden rakentamisen osalta toivotaan yhdistysvetoista ratkaisua.
Kuntalaisaloitteessa on esitetty kuntorataa koulun yhteyteen, mutta osana hyvinvointipalveluiden vetämää Teemareitistö-hanketta, tulee valtatien toiselle puolelle
Lapinmäen uuden asuntoalueen yhteyteen patikointireitti, joka palvelee tätä tarkoitusta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta
-

päättää esittää kunnanhallitukselle koulukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä,

-

päättää valtuuttaa teknisen johtajan, johtavan rehtorin ja hyvinvointijohtajan
valitsemaan käyttäjiä kuultuaan alueille hyväksytyn talousarvion puitteissa toimintavälineet,

-

toteaa, että vastuullisena viranhaltijana tilausten ja toteutuksen osalta on tekninen johtaja,

-

toteaa esitellyt kuntalaisaloitteet teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyiksi.
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Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
________

Khall 19.4.2021 § 61
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen Aluesuunnitelman ja toteutusjärjestyksen. Tällä päätöksellä ei päätetä tulevien hankkeiden (v. 2022-2024) toteutuksesta, vaan mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden yhteydessä.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus
1) päättää hyväksyä koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen Aluesuunnitelman
vuoden 2021 toteutettavalta osalta kuitenkin siten, että siitä poistetaan alakoulun
raja-aita ja siihen varattu määräraha voidaan käyttää jalkapalloareenan ja/tai lähiliikunta/-voimailualueiden välineiden hankintaan.
2) päättää vuosien 2022-2024 osalta pyytää suunnitelmasta 31.5.2021 mennessä
lausuntoa hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta,
vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta järjestöiltä.
Myös kuntalaisille annetaan mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa
pyydetään ottamaan kantaa suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa
osia suunnitelmista EU-hankerahoituksella.
Helena Tuuri-Tammela Jaakko Pukkisen kannattamana ehdotti, että ennen päätöksentekoa koko suunnitelmasta pyydetään 31.5.2021 mennessä lausuntoa hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta järjestöiltä. Myös kuntalaisille annetaan
mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa
suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa osia suunnitelmista EU-hankerahoituksella.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu
esitys, on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne,
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jotka ovat kunnanjohtajan kokouksessa tekemän pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Helena Tuuri-Tammelan esityksen kannalla, äänestävät
EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Mäki-Rammo) ja 8 EIääntä (Annala, Hintsa, Jaatinen, Kuusikko, Laine, Loukola, Pukkinen, Tuuri-Tammela).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 1 – 8 Tuuri-Tammelan ehdotus hyväksyttiin.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on äänin 1-8 päättänyt pyytää koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen Aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä
31.5.2021 mennessä lausuntoa hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta
järjestöiltä. Myös kuntalaisille annetaan mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa osia suunnitelmista EU-hankerahoituksella.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä asiaa klo 18.43-19.07.
___________

Khall 7.6.2021 § 95
Määräaikaan mennessä saapui 21 lausuntoa ja määräajan päättymisen jälkeen 1
lausunto. Lausunnot jaetaan kokonaisuudessaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Hyvinvointilautakunta on 10.5.2021 § 25 päättänyt muun ohella varata ajan läpikäydä saapuneet lausunnot ja sen jälkeen vielä kommentoida suunnitelmaa viitaten
hallintosäännön 34 §:n 2.kohtaan (”liikuntapalveluiden kehittämisestä”).
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää:
1) merkitä lausunnot tiedoksi, ja
2) pyytää hyvinvointilautakunnalta lausuntoa koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä 21.6.2021 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Hyvinvointiltk 15.6.2021 § 30
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarviovuodelle 2021 investointimäärärahan ”Liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskuksen
alueelle”. Investointimäärärahan täytäntöönpanon edellytyksenä on aluesuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksessa.
Alueen kehittämisessä halutaan huomioida, että se palvelee monipuolisesti kaikkia
kuntalaisia. Kunnanhallitus halusi kuulla ennen päätöksentekoaan eri hallintoelimiä, järjestöjä ja kuntalaisia pyytäen edellä mainituilta lausuntoa 31.5.2021 mennessä. Hyvinvointilautakunta on 10.5.2021 § 25 päättänyt muun ohella varata ajan
läpikäydä lausunnot ja sen jälkeen vielä kommentoida suunnitelmaa. Kunnanhallitukselle saapui 21 lausuntoa ja määräajan päättymisen jälkeen 1 lausunto, jotka
on toimitettu myös hyvinvointilautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kunnanhallitus päätti 7.6.2021 § 95 pyytää hyvinvointilautakunnalta lausuntoa koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä
21.6.2021 mennessä. Aluesuunnitelma (liite) ja kiireellisyysjärjestys (liite) näkyvät
erillisissä liitteissä.
Kustannusarvioita laadittaessa on hyödynnetty lähialueilla tehtyjä vastaavia toteutuksia sekä arviota säännöllisestä huoltotarpeesta. Kustannusarvio liitteenä.
Alueen kehittämissuunnitelmasta on jätetty pois alueen ulkopuolelle, Välimäen kallioille, sijoitettavat kuntoportaat, joista hyvinvointijohtaja on ollut yhteydessä kolmanteen sektoriin, jotta he lähtisivät toteuttamaan portaita EU-hankerahoituksella.
Lausunnoissa nousee myös huoli ikäihmisten taukopaikkoina toimivista penkeistä.
Isonkyrön kunta pääsi mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen ohjelmaan, jossa
pyritään kehittämään Isostakyröstä ikäihmisystävällistä kuntaa. Olisi hienoa, mikäli
esimerkiksi yläkoululaiset tekisivät keskustan alueelle kulkuteiden varsille penkkejä, jossa voisi huilata kauppareissumatkalla.
Tenniskenttä alkaa olla huonossa kunnossa ja on aiheellista arvioida, lähdetäänkö
sitä korjaamaan lähivuosina vai olisiko taloudellisempaa tehdä uusi tennis- tai padelkenttä koulukeskuksen alueelle esimerkiksi jääkiekkokaukalon ja Vainiontien
väliin.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta lausuu kunnanhallitukselle koulukeskuksen aluesuunnitelmasta ja sitä koskevasta toteutusaikataulusta, että
-

talousarviovuotena 2021 toteutetaan keskustan koulun turva-aita sekä jalka
pallo-/panna-areenat.
suunnitelmavuotena 2022 toteutetaan yläkoulun pihan viihtyvyyttä lisäävät
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välineet sekä lähiliikunta-alue/ulkokuntosali uimahallin ja urheilukentän
viereiselle nurmialueelle. Lisäksi lisätään leikkivälineitä alakoulun pihaan.
vuonna 2023 toteutetaan bmx-/skeitti-/pumptrackpuisto, jonka painotus
tullaan ratkaisemaan lähempänä harrastajatarpeen mukaan. Lisäksi korjataan tenniskenttä tai rakennetaan uusi.
suunnitelmasta poiketen jätetään toteuttamatta alakoulun pihaan suunnitellut pihamajat, sekä tekojäärata, jonka käyttökustannukset ovat liian suuret
kunnan taloudelliselle kestävyydelle.
kehittämissuunnitelma-alueen ulkopuolelle jääneet, lausunnoissa esitetyt
kuntoportaat, toteutetaan mikäli toteuttajana on kolmas sektori.

KÄSITTELY:
Keskustelun kuluessa hyvinvointijohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
HYVINVOINTIJOHTAJAN
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta lausuu kunnanhallitukselle koulukeskuksen aluesuunnitelmasta ja sitä koskevasta toteutusaikataulusta, että
talousarviovuotena 2021 toteutetaan keskustan koulun turva-aita sekä jalkapallo-/panna-areenat.
suunnitelmavuotena 2022 toteutetaan yläkoulun pihan viihtyvyyttä lisäävät
välineet sekä lähiliikunta-alue/ulkokuntosali uimahallin ja urheilukentän viereiselle nurmialueelle. Lisätään leikkivälineitä alakoulun pihaan. Lisäksi korjataan tenniskenttä tai rakennetaan uusi.
vuonna 2023 toteutetaan bmx-/skeitti-/pumptrackpuisto, jonka painotus tullaan ratkaisemaan lähempänä harrastajatarpeen mukaan.
suunnitelmasta poiketen jätetään toteuttamatta alakoulun pihaan suunnitellut pihamajat, sekä tekojäärata, jonka käyttökustannukset ovat liian suuret
kunnan taloudelliselle kestävyydelle.
kehittämissuunnitelma-alueen ulkopuolelle jääneet, lausunnoissa esitetyt
kuntoportaat, toteutetaan mikäli toteuttajana on kolmas sektori.
Johanna Talso teki vastaehdotuksen Heidi Sivulan kannattamana, että koulukeskuksen suunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
hyvinvointijohtajan kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat hyvinvointijohtajan kokouksessa tekemän pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Johanna Talson esityksen kannalla,
äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Mäntylä, Nikula,
Ojaluoma) ja 5 EI-ääntä (Harjunpää, Myllyniemi, Niemi, Sivula, Talso).
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Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 3 – 5 Talson ehdotus hyväksyttiin.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta on äänin 3 – 5 päättänyt lausuntonaan, että koulukeskuksen suunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
_________

Khall 21.6.2021 § 106
Lausuntojen johdosta koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen aluesuunnitelmaan on tehty muutoksia, jotka ilmenevät liitteestä.
Oheismateriaalina jaetaan hankkeiden alustavat kustannusarviot, joita laadittaessa on hyödynnetty lähialueilla tehtyjä vastaavia toteutuksia sekä arviota säännöllisestä huoltotarpeesta.
Lausunnot jaetaan kokonaisuudessaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen aluesuunnitelman sekä talousarviovuoden 2021 investointimäärärahan käyttötarkoitus
(1. vaihe).
Tällä päätöksellä ei päätetä vaiheiden 2 ja 3 toteutuksesta, vaan niiden mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden yhteydessä.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan siten, että jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä alakoulun jalkapalloareenan sijoittamismahdollisuutta lähemmäksi Isokyrö Areenaa.
KJ:N
KOKOUKSESSA
TÄYDENTÄMÄ
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen aluesuunnitelman sekä talousarviovuoden 2021 investointimäärärahan käyttötarkoitus
(1. vaihe). Jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä alakoulun jalkapalloareenan sijoittamismahdollisuutta lähemmäksi Isokyrö Areenaa.
Tällä päätöksellä ei päätetä vaiheiden 2 ja 3 toteutuksesta, vaan niiden mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden yhteydessä.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa täydentämä päätösehdotus hyväksyttiin.
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Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Antti Iivari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 18.16-18.28.
Merkittiin, että Jaakko Pukkinen poistui ja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.22-19.30.
_________
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NUORISOVALTUUSTON NIMEÄMINEN
Hyvltk 15.6.2021 § 31
Hallintosäännön § 34 ja sen 7. kohdan mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä
on valmistella ja esittää kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston jäsenet.
Nuorisovaltuuston vaalit olivat 4.-5.5.2021. Vaaleissa ehdokkaita oli 11, joista 8 valitaan uuteen nuvaan. Yhteensä ääniä annettiin 175, joista hylättyjä 16. Edellisen kauden jatkavia nuorisovaltuuston jäseniä ovat Juuso Försti ja Mimmi Heinilä. Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin ja
viestintävastaavan.
Nuorisovaltuusto on kokoontunut 1.6.2021 ja päättänyt esittää hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle, että nuorisovaltuustoon toimikaudelle 20212023 valitaan vaalitulosten perusteella seuraavat 8 jäsentä ja 2 varajäsentä:
Juuso Försti, Mimmi Heinilä, Salla Hietanen, Masi Klemetti, Eero Kurunsaari, Konsta
Nikko, Karoliina Pakkala ja Jenina Vieri sekä varalle Mikael Aheinen ja Matilda Pispa.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Isonkyrön kunnan nuorisovaltuustoon seuraavalle toimikaudelle 2021-2023 valitaan vaalitulosten perusteella
seuraavat 8 jäsentä ja 2 varajäsentä:
Juuso Försti, Mimmi Heinilä, Salla Hietanen, Masi Klemetti, Eero Kurunsaari, Konsta
Nikko, Karoliina Pakkala ja Jenina Vieri sekä varalle Mikael Aheinen ja Matilda Pispa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 21.6.2021 § 107
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

21.6.2021

Sivu

201

OSA-AIKAISEN VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA
Hyvltk 15.6.2021 § 32
Hyvinvointipalveluiden organisaatiouudistuksessa on nimetty vain yksi vapaa-aikaohjaaja, mutta nuorisotiloilla on turvallisuussyistä oltava kaksi aikuista. Tällä hetkellä vapaa-aikaohjaajan työparina toimii määräaikaisessa työsuhteessa nuoriso-ohjaajaoppisopimusopiskelija osa-aikaisella työajalla (30 h/vko). Nuorisotilojen aukioloajoista ja
muista vapaa-ajan palvelutarpeista, muun muassa ikäihmisten hyvinvointia edistävän
toiminnan lisäämisestä johtuen työaikatarve on jatkossakin 30 h viikossa, joten menomäärärahatarve säilyy nykyisellä tasolla.
Sivistyspalvelut ovat saaneet hankerahaa niin sanotun Suomen harrastamisen mallin
toteuttamiseen, mihin on palkattava hankekoordinaattori. Hankkeeseen on varattu
työntekijälle työaikaa yksi päivä viikossa ajalle 1.8.2021-30.6.2022. Koska vapaa-aikaohjaajan ja hankekoordinaattorin tehtävissä on yhteistä rajapintaa, voidaan perustettavaan vakinaisen osa-aikaisen vapaa-aikaohjaajan tehtävään yhdistää hankekoordinaattorin tehtävät määräajaksi 1.8.2021-30.6.2022. Tehtävien yhdistämisen aikana työaika on näin ollen 100 %.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
1)
2)

PÄÄTÖS:

hyvinvointipalveluiden palvelualueelle perustetaan vapaa-aikaohjaajan osaaikainen toimi 1.8.2021 alkaen
myöntää täyttöluvan po. toimeen 1.8.2021 alkaen

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 21.6.2021 § 108
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Antti Iivari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 18.28-18.31.
_________
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VESILAITOKSEN HOITAJAN NIMIKKEEN MUUTOS JA TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Tekn.ltk 16.6.2021 § 58
Isonkyrön vesihuoltolaitoksella päivittäisessä huolto- ja ylläpitotoimissa työskentelee
tällä hetkellä vain kaksi putkiasentajaa. Vuoden 2016 kesällä vapautunutta vesilaitoksen hoitajan toimea ei ole täytetty. Miehityksen vajaus on korostunut kuluneen
vuoden korona-pandemian aikana ja nyt kun Kokkokankaan uusi vedenkäsittelylaitos on otettu käyttöön. Tehtäviä on jo pitkää jouduttu priorisoimaan, mikä on osaltaan näkynyt myös viivästyksenä huolto- ja ylläpidon tehtävissä.
Hallintosäännön 67 §:n mukaan valtuusto päättää palvelualueen johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden virkanimikkeen muuttamisesta.
Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikkeen muuttamisesta.
Esitetään kunnanhallitukselle, että teknisen palvelualueella täyttämättä oleva vesilaitoksen hoitajan toimi muutetaan ammattimiehen toimeksi. Tarkempi tehtävänkuva
laaditaan valittavan henkilön koulutuksen ja osaamisen perusteella. Alustava toimenkuva on liitteenä. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on toimeen soveltuva ammattitutkinto, kunnallisteknisten järjestelmien tuntemus ja riittävät ATK-taidot katsotaan eduksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439.
TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää
-

esittää kunnanhallitukselle vesilaitoksen hoitajan toimen muuttamista ammattimiehen toimeksi ja

-

esittää kunnanhallitukselle ammattimiehen toimen täyttölupaa 1.10.2021 alkaen.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Lautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

esittää kunnanhallitukselle vesilaitoksen hoitajan toimen muuttamista ammattimiehen/kunnallistekniikan työntekijän toimeksi ja

-

esittää kunnanhallitukselle ammattimiehen/kunnallistekniikan työntekijän toimen täyttölupaa 1.10.2021 alkaen.

Teknisen johtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
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Khall 21.6.2021 § 109
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen kuitenkin siten,
että nimike on kunnallistekniikan työntekijä.
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa ponnen,
että tehtävänkuvaa tulee tarkentaa vastaamaan kunnallistekniikan ammattimiehen
tehtäviä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISONKYRÖN KUNNAN ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN JA UUDEN TEHTÄVÄLUOKITUKSEN
KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ ABC –POHJAISEN ARKISTON PÄÄTTÄMINEN
Khall 21.6.2021 § 110
Uusi tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalaki kohdistuu tietoaineistoihin, jotka koostuvat asiakirjoista tai tiedoista, joista voidaan muodostaa asiakirjoja. Siten sääntely koskee niitä tietoaineistoja ja asiakirjoja, joihin sovelletaan julkisuuslakia.
Lain 25 §:n mukaan kuntien tulee ylläpitää viranomaisen käsittelyssä olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja
koskevat tiedot. Viranomaisen on rekisteröitävä viipymättä sille saapunut tai sen laatima asiakirja asiarekisteriin. Asiarekisteriin rekisteröitävien tietojen edellytyksistä on
säädetty tarkemmin lain 26 §:ssä ja mm. lain 17 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot.
Lain edellytyksistä johtuen on hankittu asianhallintajärjestelmä, joka otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2021 aikana. Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto
edellyttää ajan tasalla olevaa tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS), jossa määritellään
arkistonmuodostajan tehtävien hoidon tuloksena syntyvien asiakirjojen käsittely, rekisteröinti ja säilyttäminen. Tiedonohjaussuunnitelman tulee olla ajantasainen ja pysyvä kuvaus organisaation hoitamista tehtävistä, niiden käsittelyvaiheista ja käsittelyvaiheiden yhteydessä kertyvistä asiakirjatiedoista sekä näiden käsittelystä.
Tiedonohjaussuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.
TOS:n runkona on kuntien yhteinen tehtäväluokitus, joka on luettelo kunnan lakisääteisistä tehtävistä sekä tuki- ja ylläpitotehtävistä. Tiedonohjaussuunnitelmaa pidetään ajan tasalla seuraamalla tehtävissä ja toimintaprosesseissa sekä työmenetelmissä tapahtuvaa kehitystä ja merkitsemällä suunnitelmaan niihin liittyvien tietojen ja
asiakirjojen käsittelyssä sekä arkistonmuodostuksessa tapahtuneet muutokset.
Sähköiseen asianhallintajärjestelmään siirtyminen edellyttää myös asiakirjahallinnon
ja arkistotoimen toimintaohjeen päivittämistä (Arkistolaki 831/1994, 8 §). Toimintaohje sisältää arkistotoimen ja asiakirjahallinnon merkitystä, järjestämistä, organisointia, vastuita ja tehtäviä koskevat yleiset asiat. Kunnan arkistotoimessa tulee toimintaohjeen lisäksi noudattaa arkistolakia, tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntöä, tietosuoja-asetusta ja muita erityislakeja, kunnan hallintosääntöä, arkistolaitoksen ohjeita ja määräyksiä sekä muita kunnan arkiston hoitoon liittyviä ohjeita ja päätöksiä.
Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi
säilytettävistä asiakirjoista.
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Kunnan ABC- eli kirjainpohjainen arkistonmuodostussuunnitelma on hyväksytty v.
1990. Kunnanhallitus on 10.1.2011 § 7 päättänyt kuntien yhteisen tehtäväluokituksen käyttöönotosta ja määrännyt arkistotointa johtavaksi ja siitä vastaavaksi viranhaltijaksi kanslisti Tarja Perkiön. Kunnanhallitus on 1.6.2015 § 96 päättänyt useiden
sellaisten virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, muuttamisesta toimiksi. Tuolloin
on myös ko. kanslistin virka muutettu toimistosihteerin toimeksi, koska arkistolain 9
§:n mukaan tehtävässä ei vaadita virkaa. Voimassa olevan hallintosäännön 87 §:n
mukaan ko. tehtävä kuitenkin edellyttää virkaa, joten toimi on tarkoituksenmukaista
muuttaa viraksi, minkä kunnanhallitus voi hallintosäännön 67 §:n mukaisesti päättää. Toimen muuttamisesta viraksi on toimenhaltijan suostumus.
Hallintosäännön 7. luvun 86 §:ssä on määritelty kunnanhallituksen asiakirjahallinnon
tehtävät seuraavasti:
”Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut
ja valvonta on määritelty kunnan eri tehtävissä sekä
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,
2. määrää kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan,
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä,
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista
(sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää”
Hallintosäännön 7. luvun 87 §:ssä on määritelty Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät seuraavasti:
”Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta
ja täytäntöönpanosta,
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa,
3. hyväksyy kunnan tiedonohjaussuunnitelman,
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,
5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.”
Lautakunnan ja palvelualueen asiakirjahallinnon tehtävistä määrätään hallintosäännön 7. luvun 88 §:ssä seuraavasti:
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”Lautakunta ja palvelualue huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla toimialallaan.”
Ennen uusien asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen sekä tiedonohjaussuunnitelman käyttöönottoa on voimassa olevat arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma kumottava. Kunnanhallituksen tulee hyväksyä Isonkyrön kunnan ABC –
pohjaisen arkiston päättäminen, siirtyminen sähköiseen asianhallintajärjestelmään
sekä uuden tehtäväluokituksen käyttöönotto.
Lisätietoja antaa toimistosihteeri Tarja Perkiö ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi,
puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1. kumota Isonkyrön kunnan ABC -pohjaisen arkistonmuodostussuunnitelman
ja siihen liittyvän arkistosäännön
2. hyväksyä siirtymisen sähköiseen asianhallintajärjestelmään ja uuden arkistotoimen tehtäväluokituksen 1.7.2021 alkaen, liite
3. määrätä kunnan asiakirjahallintoa johtavaksi viranhaltijaksi edelleen toimistosihteeri Tarja Perkiön ja muuttaa ko. toimen viraksi 1.7.2021 alkaen
4. että hallintosäännön 88 §:n mukaisesti jokainen palvelualue huolehtii asiakirjahallinnon hoitamisesta ja lautakuntien tulee nimetä asiakirjahallinnon vastuuhenkilö omalle toimialueelleen
5. että asiakirjahallintoa johtava viranhaltija laatii ja hyväksyy tiedonohjaussuunnitelman uuden arkistotoimen tehtäväluokituksen pohjalta sekä valvoo
sen käyttöä
6. että asiakirjahallintoa johtava viranhaltija päivittää asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen vastaamaan tehtäväluokitusta ja tiedonohjaussuunnitelmaa
7. nimetä palvelualueet kunnan arkistonmuodostajiksi ja rekisterinpitäjiksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 21.6.2021 § 111
1. Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 25.5.2021
2. Ab Stormossen Oy:n yhtiökokouspöytäkirja 21.5.2021
3. Aluehallintoviraston päätös 14.6.2021/LSSAVI/9549/14.6.2021;
Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta
4. Kansaneläkelaitoksen päätös 28.5.2021 työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020;
Korvauksen määrä 44.684,55 euroa
5. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kirje 17.6.2021;
Tuomioistuinviraston päätös TIV/67/2021/Lautamiesten lukumäärän vahvistaminen ja muuttaminen. Isokyrö 1 (2).
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
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 21.6.2021 § 112
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
-

Hyvinvointilautakunta
Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta

15.6.2021
11.6.2021
13.6.2021
14.6.2021
16.6.2021

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

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 104, 106, 107, 108, 109, 110
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 100, 101, 102, 103, 105, 111, 112
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 104, 106, 107, 108, 109, 110
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