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Jaakko Renko
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khall:n edustaja
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Juuso Försti

nuvan:n edustaja
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Kimmo Kaunisto
LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
43 – 49
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heli Katajamäki

Antti Iivari

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

Isonkyrön kunnanvirasto 23.09.2021
Allekirjoitus

Tanja Hauta
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Matias Kujala

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 23.09.2021 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Hyvinvointijohtaja

Antti Iivari
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Ennen kokouksen alkua hyvinvointilautakunta kävi tutustumassa Tarinapolku-mobiilipeliin ja Isonkyrön Teemareitistöön Vanhan kirkon rannassa.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 43

PÄÄTÖS:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin että etäyhteydellä kokouksessa mukana on Veli-Matti Ojaluoma.
Samalla hyvinvointilautakunta myönsi tulevalle vs. hyvinvointijohtajalle Kimmo Kaunistolle läsnäolo- ja puheoikeuden (hallintosääntö §160).
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 44
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Hauta ja Matias Kujala.
__________

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)
merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
2)
pyytää lautakunnilta 1.10.2021 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin
se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt, jonka jälkeen kunnanhallitus antaa
lausunnon kunnanvaltuustolle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 21.9.2021 45 §
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 (liite 1)
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa
-

-

Päihdetyösuunnitelma tullaan sisällyttämään seuraavaan laajan hyvinvointisuunnitelmaan. Päihteiden käyttöä Isossakyrössä tullaan raportoimaan, niin
vuosittaisissa hyvinvointikertomuksissa, kuin valtuustokausittain tehtävässä
laajassa hyvinvointikertomuksessa. Päihdetyötä toteutetaan ennalta ehkäisevän päihdetyöryhmän tekemän vuosikellon mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta esittää, että tarkastuslautakunnan toive etsivään nuorisotyöhön panostamisesta huomioidaan talousarviota käsiteltäessä siten, että
menojen ylittäminen sallitaan talousarvion laadintaohjeista poiketen. Etsivän

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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nuorisotyön kuluista merkittävä osa pystytään kattamaan loppuvuodesta haettavalla opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. On myös syytä varautua
tulevan hyvinvointialueen mukanaan tuomiin muutoksiin, kun sosiaalityöntekijät siirtyvät maakuntiin, joten on tärkeää, että syrjäytymisvaarassa oleville löytyy tukea omalta paikkakunnalta.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2024
Hyvltk 21.9.2021 § 46
Lautakunnille on annettu talousarvion 2022 ja talousarvion laatimisohjeet vuosille
2023-2024. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
sekä niiden edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat,
jotka maksavat enemmän kuin 10 000€ ja joiden käyttöikä on enemmän kuin
kaksi vuotta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaisen talousarvio -esityksen (liite 2)
tavoitteineen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄIHDEKYSELYN TULOKSET
Hyvltk 21.9.2021 § 47
Keväällä järjestettiin Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta avoin verkkokysely päihteisiin liittyen. Isostakyröstä vastaajia kyselyyn oli yhteensä 36 kpl. Koonti vastauksista liitteenä (liite 3).
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOVALTUUSTON VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN
Hyvltk 21.9.2021 § 48
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 14.9.2021 § 32 nimittänyt Iida Hiipakan nuorisovaltuuston toiseksi varajäseneksi. Paikka tuli täytettäväksi, kun toinen varajäsen nimettiin nuorisovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi edellisen erottua tehtävästä.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Hyvltk 21.9.2021 § 49
1) Palvelualueen johtajan sijaistaminen (Khall 30.8.2021 § 169)
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
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 hyvinvointilautakunta
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: 43-49
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

