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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 113
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 114
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Loukola ja Helena Tuuri-Tammela.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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AB STORMOSSEN OY:N OSAKASSOPIMUS
Khall 29.6.2021 § 115
Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki ovat neuvotelleet Ab Stormossen Oy:n osakassopimuksen päivittämisestä. Kaikki omistajakunnat kutsuttiin omistajakokoukseen 19.11.2020. Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella ehdotukseen päivitetyksi osakassopimukseksi tehtiin muutoksia kuntien edustusoikeuteen hallituksen
kokouksissa. Esillä olevassa luonnoksessa jokainen kunta, jolla ei ole varsinaista
hallituspaikkaa, saa hallituksesta vanhemman neuvonantajan paikan (Senior Advisor). Neuvonantajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Osakassopimuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja järkeistää jätteidenkäsittelyn
organisaatiota ja selkeyttää yhtiön asemaa suhteessa omistajakuntiin. Sopimukseen
on myös kirjattu yhtiön erityiseksi tehtäväksi kiertotalouden edistäminen. Yhtiön on
myös edistettävä osakkeiden ilmastotavoitteita toiminta-alueellaan. Kohdassa 13.1
käsitellään omistajakuntien sitoumuksia vastata kustannuksista siltä osin kuin yhtiö
ei voi niitä maksaa, siinä tapauksessa, että yhtiö ei kykene vastaamaan pilaantuneen maaperän sellaisesta saneerauksesta, joka on yhtiön tai sen tytäryhtiön vastuulla. Ilman osakassopimus tällaisesta pilaantuneen maan puhdistuksesta olisi toissijaisessa vastuussa Mustasaaren kunta.
Yhtiön yhtiökokous päättää osingonjaosta osakeyhtiölain määräykset huomioon ottaen. Osingonjako ei saa kuitenkaan vaarantaa osakassopimuksen tavoitteita.
Vaasan kaupungilla on oikeus valita neljä hallituksen jäsentä, joista yhden on oltava
asiantuntija. Mustasaaren kunta valitsee kaksi jäsentä ja muut osakkaat yhteensä
kaksi jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Vaasan kaupunki valitsee yhden henkilön enemmän kuin aiemmin ja aikaisemmista hallituksen varajäsenpaikoista luovutaan. Näiden sijaan niillä kunnilla, joilla ei ole varsinaista edustajaa, on hallituksessa
vanhempi neuvonantaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Ab Stormossen Oy:n osakassopimuksen Isonkyrön kunnan osalta.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.24-18.31.
Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Helena Tuuri-Tammelan tilalle tämän pykälän kohdalle Jari Viertola.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUTETUT JA VARAVALTUUTETUT 2021-2025
Khall 29.6.2021 § 116
Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut kuntavaalien tuloksena valtuutetut
ja varavaltuutetut seuraavasti:

Valittu
Järj. Ehdokas
nro nro nimi

Ryhmä Äänet

1.

KESK

101

1059

KESK

74

529,5

KOK

90

503

KESK

69

353

KESK

68

264,75

SDP

67

256

KOK

44

251,5

PS

46

235

KESK

52

211,8

KESK

51

176,5

KOK

41

167,667

KESK

46

151,286

KESK

45

132,375

KD

35

132

SDP

46

128

KOK

40

125,75

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

22 Heinilä, Miko
tislaamonjohtaja
33 Mäki-Rammo, Mirva
terv.hoit.
68 Pukkinen, Jaakko
insinööri (YAMK)
48 Tuuri-Tammela, Helena
kehittämispäällikkö, HTM
42 Renko, Jaakko
agrologi (AMK)
74 Kuusikko, Erkki
kunnallisneuvos
65 Lintala, Antti
maatalousyrittäjä, kouluttaja
87 Varo, Raili
lehtori, eläkeläinen
18 Hakamaa, Jukka
hautausmaanhoitaja
25 Huttunen, Tiia
myyntipäällikkö
52 Försti, Sanna
opinto-ohjaaja
29 Laine, Tommi
maidontuottaja
44 Soisalo, Katri
lähihoitaja
6 Komsi, Mika
ekonomi
78 Nikula, Sami
marketpäällikkö
60 Korvola, Juha
toimitusjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

14 Annala, Juha
maatalousyrittäjä
86 Taipalus, Eemeli
kirvesmies
13 Ala-Reini, Jyrki
maanviljelijä
62 Lehtonen, Ilkka
insinööri, yrittäjä
24 Hietaharju, Jari
eläkeläinen
23 Heinonen, Maria
terveydenhoitaja (AMK)
75 Latvakoski, Matti
asentaja
66 Loukola, Sirkku
varhaiskasvatuksen hoitaja
39 Pollari, Väinö
kotiseutuneuvos, agrologi
83 Seppälä, Sirpa
postinjakaja
30 Luhtala, Maria
kääntäjä, yrittäjä

Varalla
Järj Ehdokas
nro nro nimi

KESK

43

117,667

PS

45

117,5

KESK

37

105,9

KOK

39

100,6

KESK

37

96,273

KESK

34

88,25

SDP

38

85,333

KOK

27

83,833

KESK

29

81,462

PS

39

78,333

KESK

29

75,643

Ryhmä Äänet

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
1.
10 Petäjä, Esko
opettaja, eläkeläinen
2.
4 Hölsö, Mauno
linja-autonkuljettaja
Suomen Keskusta
1.
34 Mäkynen, Jouni
insinööri, myyntipäällikkö
2.
17 Erkkilä, Hannu
SVT insinööri, maanviljelijä
3.
43 Saikkonen, Mikko
ensihoidon kenttäjohtaja
4.
12 Ahoketo, Juha
varaosamyyjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KD

25

66

KD

18

44

KESK

28

70,6

KESK

23

66,188

KESK

23

62,294

KESK

23

58,833
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

41 Raunio, Heli
KTM, Team Manager
27 Kauppinen, Pentti
asentaja, esimies
26 Hänninen, Pentti
insinööri
36 Niemi, Petri
yrittäjä
31 Luoma, Kirsi
ryhmämatkamyyjä
46 Tarkka, Esa
varatuomari
20 Hauta, Tanja
myyjä
38 Penttala, Sini
sosionomi (AMK)
35 Niemi, Harri
opettaja
32 Mielty, Teija
toimistotyöntekijä

Kansallinen Kokoomus
1.
51 Fränti, Laura
lasten ja nuorten erikoispsykologi
2.
56 Kangas, Mika
osteopaatti, sairaanhoitaja
3.
67 Myllyniemi, Pasi
tuotepäällikkö
4.
64 Leskelä, Juhani
eläkeläinen, mv.
5.
71 Soini, Johanna
kirjanpitäjä
6.
61 Kujala, Matias
autonkuljettaja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1.
77 Mäkinen, Marjo
sairaanhoitaja
2.
76 Mantila, Matti
opiskelija, freelancetoimittaja
3.
80 Perkiö, Simo
eläkeläinen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESK

22

55,737

KESK

19

52,95

KESK

19

50,429

KESK

18

48,136

KESK

18

46,043

KESK

17

44,125

KESK

16

42,36

KESK

13

40,731

KESK

12

39,222

KESK

11

37,821

KOK

27

71,857

KOK

20

62,875

KOK

19

55,889

KOK

18

50,3

KOK

17

45,727

KOK

16

41,917

SDP

37

64

SDP

28

51,2

SDP

18

42,667

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Perussuomalaiset
1.
85 Taipale, Anne
PS
avainasiakaspäällikkö, erikoissairaanhoitaja
2.
81 Heponeva, Arttu
PS
rengasasentaja, myyjä
3.
88 Ventä, Seppo
PS
autonkuljettaja

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Sivu

29.6.2021
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30

58,75

23

47

19

39,167

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi
kuntavaalien 2021 tuloksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 29.6.2021 § 117
Hallintosäännön mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto määrää toimikaudelleen pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 118
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla
ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön mukaan puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi 2021–2023.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 119
Kuntalain 105 §:n mukaan valtuustossa suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta.
Hallintosäännön 133 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä
ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikaudekseen sekä valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021

Sivu

220

KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 120
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.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 10 jäsentä, joista valtuusto
valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta.
Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021–2023 kunnanhallitukseen 10 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 121
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.
Hallintosäännön 11 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 4-6 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021–2025 tarkastuslautakuntaan 5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 122
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.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021–2025 keskusvaalilautakuntaan 5 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä varsinaisten jäsenten
keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 123
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.
Hallintosäännön 12 §: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 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 perusturvalautakuntaan 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021

Sivu
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 124
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.
Hallintosäännön 12 §: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 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 sivistyslautakuntaan 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021

Sivu
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 125
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.
Hallintosäännön 12 §: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 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 hyvinvointilautakuntaan 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021

Sivu
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 126
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.
Hallintosäännön 12 §: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 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 tekniseen lautakuntaan 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021

Sivu
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 29.6.2021 § 127
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.
Hallintosäännön 12 §: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 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 ympäristölautakuntaan 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN TOIMIELIMIIN SEKÄ MAAKUNTAPÄIVILLE
Khall 29.6.2021 § 128
Kunnanvaltuusto valitsee kunnan edustajat seuraaviin kuntayhtymien toimielimiin.
Toimielin

Toimikausi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä/Yhtymävaltuusto
2021-2025
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/
Yhtymävaltuusto
2021-2025
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/
Yhtymävaltuusto
2021-2025
Etelä-Pohjanmaan liitto/
Maakuntapäivät
2021-2025

Jäsenet

Varajäs.

2

2

1

1

1

1

2

2

Kuntaliiton yleiskirjeessä 9/28.5.2021 käsitellään kuntayhtymien toimielinten valintaa. Kuntaliiton yleiskirjeessä 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valintoja sekä mm. tasa-arvoon ja vaalimenettelyyn liittyviä seikkoja. Yleiskirjeet toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee kunnan
edustajat esittelytekstissä mainittuihin kuntayhtymien toimielimiin sekä maakuntapäiville.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu

29.6.2021
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MUIHIN TOIMIELIMIIN
Khall 29.6.2021 § 129
Kunnanvaltuusto valitsee edustajat mm. erinäisiin valtion toimielimiin. Lisäksi kunta
nimeää tarvittaessa sovitun määrän jäseniä isäntäkunnan alaiseen lautakuntaan,
jonka toiminta perustuu kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen. Näiden lautakuntien osalta noudatetaan isäntäkunnan hallinto- ja johtosääntöjä sekä yhteistoimintasopimusta.
Toimielin
Pohjanmaan poliisilaitoksen
neuvottelukunta
Vaasan kansalaisopisto Alman
neuvottelukunta
Seinäjoen kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunta
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden
lautamiehet
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Kyrönmaan työpaja Arpeetin
johtokunta
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen
johtokunta
Vaasan seudun
jätelautakunta

Toimikausi

Jäsenet

Varajäsenet

2021-2025

1

1

2021-2025

3

3

2021-2025

1

1

2021-2025
2021-2025

1
12

-

2021-2025

2

2

2021-2025

1

1

2021-2025

1

1

Kuntaliiton yleiskirjeessä 8/28.5.2021 käsitellään myös heidän valintaan vaikuttavia
seikkoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Kaikilta yhteisöiltä ei ole tullut ohjetta edustajien nimeämisestä kunnanhallituksen
esityslistan lähettämiseen mennessä. Edellä esitetyt määrät perustuvat vuoden
2017 valintoihin tai uusiin ohjeistuksiin.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee kunnan
edustajat esittelytekstissä mainittuihin toimielimiin.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021

Sivu

230

VALTUUSTORYHMIEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Khall 29.6.2021 § 130
Hallintosäännössä määrätään valtuustoryhmän muodostamisesta seuraavasti:
”Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava
valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän
nimeen.”
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi
mahdolliset ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

29.6.2021

Sivu
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PALVELUKESKUKSEN HOIVAOSASTON MUUTOS- JA LAAJENNUSTÖIDEN HANKINTA
Tela 28.6.2021 § 61
Kunnanvaltuusto on 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022–2023 investointiosan siten, että talousarviovuodelle 2021 hoivaosaston
muutos- ja laajennustyöhön on varattu 1.000.000 euroa investointivaraus ja taloussuunnitelmavuodelle 2022 investointivaraus 600.000 euroa. Valtuusto on antanut
toimivaltaiselle viranomaiselle valtuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa
Hallintosäännön 37 § mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakkaja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu
määräraha on alle 600 000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600 000
euron kohteista päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman
perusteella, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä
alustavan kustannusarvion.
Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 12.10.2020 §165 hyväksynyt esisuunnitelmat ja todennut, että hankkeen mahdollisesta toteutuksesta päätetään osana vuoden 2021 talousarviota. Samalla päätöksellä kunnanhallitus on antanut teknisen palvelualueen tehtäväksi hankkeen toteutussuunnitelmien tekemisen. Esisuunnitteluvaiheessa peruskorjaukselle on laadittu kustannusennuste (2.000.000 € /
7.10.2020), tämä kustannusennuste on ollut talousarvion laadinnan pohjana.
Toteutussuunnittelun edetessä muutostarpeet ovat tarkentuneet ja keväällä 2021
laaditussa alustavassa kustannusarviossa investoinnin kokonaiskustannukseksi on
arvioitu noin 2.400.000 euroa. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 29.4.2021 § 12 hyväksynyt hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden huonetilaohjelman, hanke- ja luonnossuunnitelman sekä alustavan kustannusarvion.
Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivuurakoina.
Hankkeen tarjouskilpailu on toteutettu avoimena hankinta, jonka urakkatarjouspyyntö on julkaistu HILMA-portaalissa 28.5.2021. Tarjoukset on tullut jättää kunnalle
22.6.2021 klo 14.00 mennessä. Tarjousten avaustilaisuus on järjestetty 22.6.2021
klo 14.00 alkaen.
Määräaikaan mennessä kaikilta urakka-alueilta ei saatu lainkaan tarjouksia, eikä
hankkeen totuttamiselle tässä hankintamenettelyssä ole näin ollen edellytyksiä. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankinta todellisesta ja perustellusta syystä hankintalain 125§:n mukaisesti. Tilaajan oikeus hankinnan keskeytykseen todellisesta ja perustellusta syystä on tuotu esiin myös tarjouspyynnössä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021
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Julkisuuslain 24§ 1 momentin 17-kohdan perusteella tarjousasiakirjat ovat salassa
pidettäviä, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa keskeyttämisen jälkeisessä hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.
Oheismateriaalina teknisen lautakunnan jäsenille jaetaan tarjouspyyntö ja tarjousten
avauspöytäkirja (salassa pidettävä julkisuuslain 24§ 1 momentti 17 kohta).
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,

PÄÄTÖS:

-

Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennus hankinnan keskeyttämistä ja

-

hankkeen suunnittelun jatkamista siten, että suunnitellut tilaratkaisut ja laajuudet tarkastellaan uudelleen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan uusi
hankesuunnitelma, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 29.6.2021 § 131
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 28.6.2021. Teknisen lautakunnan päätös on
toimitettu kunnanhallituksen jäsenille 29.6.2021.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan tarjouspyyntö ja tarjousten
avauspöytäkirja (salassa pidettävä julkisuuslain 24§ 1 momentti 17 kohta).
KJ:N
EHDOTUS:

Ehdotus kokouksessa.

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää, että:
1)

Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennus hankinta keskeytetään
hankintalain 125 §:n nojalla, koska määräaikaan mennessä kaikilta urakkaalueilta ei saatu lainkaan tarjouksia, eikä hankkeen totuttamiselle tässä hankintamenettelyssä ole näin ollen edellytyksiä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
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2)

hankkeen suunnittelua jatketaan siten, että suunnitellut tilaratkaisut ja laajuudet tarkastellaan uudelleen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan uusi
hankesuunnitelma, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion.

3)

kunnanhallituksen 15.6.2020 § 128 nimeämä suunnittelutyöryhmä perustetaan
uudelleen entisellä kokoonpanolla tehtävänään valmistella tilaratkaisut ja laajuudet uudelleen toimivaltaisten toimielinten käsiteltäväksi. Koollekutsujana
toimii Erkki Kuusikko.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.6.2021
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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.
__________

Khall 29.6.2021 § 132
Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto kokoontuvat käsittelemään
hallintosääntöluonnosta kunnanjohtajan kanssa maanantai-iltana 28.6.2021. Kunnanhallitukselle esitettävä versio toimitetaan kunnanhallitukselle ennen kokousta.
Lisäksi esityslistan lähettämisen jälkeen esitystä hallintosäännöksi on täydennetty
siten, että johtavan rehtorin 49 §:n mukaiseen päätösvaltaan on lisätty ”päättää perusopetuksen ja lukion poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen käyttöönotosta enintään
kahden viikon määräajaksi”.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,
-

että se hyväksyy uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 11.8.2021

-

toteaa tarkastuslautakunnan jättämän aloitteen luottamushenkilöiden puhelinkorvausten poistamisesta loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall 29.6.2021 § 133
1. Etelä-Pohjanmaan liiton kirje 24.5.2021; Maakuntapäiväedustajat
2. Vaasan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 31.5.2021 § 181;
Vaasan seudun jätelautakunnan vaali
3. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kirje 22.6.2021;
Uusien lautamiesten valinta
4. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 18.6.2021/VN/15540/2021;
Koronatodistusten antaminen terveydenhuollossa
5. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.6.2021/LSSAVI/10027/
2021; Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueelle
6. Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 15.6.2021

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.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 29.6.2021 § 134
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
-Sivistyslautakunta

17.6.2021

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

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 113-130, 132-134
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälä:
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Pykälä: 131 §
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä
hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se,
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas
tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
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Isonkyrön kunta
Kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
isokyro@isokyro.fi
Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai
muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan
päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn
perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
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Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen
seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin
avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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