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torstai 2.8.2018 klo 17.15 -17.30
Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanjohtajan huone
Mäki-Rammo Mirva
Pukkinen Jaakko
Kuusikko Erkki
Taijala Beata
Kytöharju Pauli, poissa
Heinilä Miko, poissa
Kankaanpää Tero

puheenjohtaja, khall:n puheenjohtaja
jäsen, khall:n I varapuheenjohtaja
jäsen, khall:n II varapuheenjohtaja
jäsen, teltk:n puheenjohtaja
jäsen, teltk:n varapuheenjohtaja
jäsen, kvalt:n puheenjohtaja
jäsen, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
10-12
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo
Tero Kankaanpää
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 6.8.2018
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Erkki Kuusikko
Jaakko Pukkinen
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 9.8.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tmk 10 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tmk 11 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Jaakko Pukkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAA HAKENEIDEN HAASTATTELU / HAKUAJAN JATKAMINEN
Tmk 31.5.2018, 6 §
Teknisen johtajan viran haluaika päättyy 31.5.2018 klo 15.00. Hakuilmoitukset on
julkaistu kunnanhallituksen 7.5.2018 § 85 päätöksen mukaisesti kunnan wwwsivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrölehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä Rakennuslehdessä.
Kunnanhallitus päätti 7.5.2018, että viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään
ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suorittu soveltuva insinöörin
tutkinto ja kokemusta teknisen alan johtotehtävistä
Virkailmoituksessa on lisäksi todettu, että virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä suostumus suppean turvallisuusselvityksen
tekemiseen. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista henkilöarviointia. Hakuasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.
Virkaa ovat määräaikaan 31.5.2018 klo 15.00 hakeneet seuraavat henkilöt:
-

Ari Jouppila, rakennusinsinööri (AMK), työnjohtaja, YIT Rakennus Oy
Martti Kerkelä, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri projektipäällikkö, Binä Oy
Vantaa
Jarmo Latikka, rakennusinsinööri (AMK), tekninen johtaja, Kaskisten kaupunki
Juha-Matti Näykki, rakennustekniikan insinööri (AMK), työmaapäällikkö, Lehto
Tilat Oy
Markku Salonen, rakennusinsinööri

Valintatoimikunta valitsee keskustelun perusteella haastatteluun kutsuttavat ja päättää haastattelujen ajankohdasta.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147.
PÄÄTÖS:

Käydyn keskustelun perusteella toimikunta päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun
Ari Jouppilan ja Jarmo Latikan. Haastattelut järjestetään 6.6.2018 klo 16.30 alkaen.
__________

Tmk 6.6.2018, 9 §
Valintatoimikunta haastatteli Ari Jouppilan ja Jarmo Latikan.
Miko Heinilä poistui kokouksesta haastattelujen jälkeen klo 18.17.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamista,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.
PÄÄTÖS:

Käydyn keskustelun perusteella toimikunta päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää jatkaa teknisen johtajan hakuaikaa hakijajoukon laajentamiseksi. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.
__________

Khall 11.6.2018, 117 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- jatkaa teknisen johtajan viran hakuaikaa 30.7.2018 saakka hakijajoukon laajentamiseksi siten, että aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon,
- että hakuilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä
Rakennuslehdessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Tmk 2.8.2018, 12 §
Virkaa ovat jatkettuun määräaikaan 30.7.2018 klo 15.00 hakeneet edellä mainittujen
hakijoiden lisäksi seuraavat henkilöt:
-

Petri Hänninen, insinööri (YAMK), insinööri (AMK), talotekniikan opettaja, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Martti Kaunismäki, insinööri, kunnallistekniikan päällikkö, Lapuan kaupunki
Niko Kujala, rakennusinsinööri (AMK), kunnossapitovastaava, Kurikan kaupunki
Kari Mikkilä, sähköinsinööri, rakennusmestari, Ylitornion kunta
Juha Mäntymaa, insinööri (YAMK), insinööri (AMK), logistiikka-asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Katariina Rintala, sähköinsinööri, röntgenhoitaja, tuotespesialisti ja tuotepäällikkö, OneMed Oy

Virkaa aikaisemmin hakeneista Jarmo Latikka on 28.6.2018 saapuneessa sähköpostiviestissä peruuttanut hakemuksensa.
Valintatoimikunta valitsee keskustelun perusteella haastatteluun kutsuttavat ja päättää haastattelujen ajankohdasta.
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Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147.
PÄÄTÖS:

Käydyn keskustelun perusteella toimikunta päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun
Petri Hännisen, Martti Kaunismäen ja Niko Kujalan. Haastattelut järjestetään keskiviikkona 8.8.2018 klo 13.00 alkaen tai myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa
sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 10-12
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

