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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Dnro
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 181

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Dnro
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 182
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Petäjä ja Jaakko Renko.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikka U1.0 valmistuminen ja talousarviomuutos
Dnro ISOKYRÖ/26/10.03.01.01/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 183
Asian aiempi käsittely:
Tekn.ltk 21.9.2021 § 77
Isonkyrön kunnan vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa on varattu määrärahoja
Lapinmäen yritysalueen 1-vaiheen katurakentamiseen (Isohaankalliontie 1000-1777,
Porvarinkalliontie, Kivikatu) yhteensä 830.000 € ja Lapinmäen alueen vesihuollon
rakentamiseen yhteensä 440.000 €.
Koko hankkeen rakentamiselle on varattu siis 1.270.000 € määrärahoja.
Isonkyrön kunnanhallitus on kokouksessaan 17.2.2020 § 32 päättänyt toteuttaa
Lapinmäen yritysalueen kunnallistekniikan urakan 1.0 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n
18.12.2019 päivätyn asiakirjaluettelon mukaisesti ja valita urakoitsijaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Kaivinkoneurakointi ja
Maansiirto Maunuksela Oy:n, sekä delegoida hallintosäännön 23 § 1. momentin 23.
kohdan mukaisen urakka- ja hankintasopimusten toimivallan tämän hankkeen osalta
tekniselle lautakunnalle.
Urakkasopimuksen (allekirjoitettu 20.3.2020) mukaan urakkasumma on yhteensä
942.000,00 € (alv 0 %) ja urakan tulee olla valmis viimeistään 31.8.2021.
Työt ovat edenneet jatkuvasti kohtuullista vauhtia eikä suurempia viivästyksiä ole
ilmennyt muutoin kuin hankkeen alkuvaiheessa, jolloin alueen maasto- ja
maaperäolosuhteet aiheuttivat hieman yllätyksiä. Lisä- ja muutostöiden johdosta on
urakka-aikaan myönnetty yhteensä 24 työpäivää pidennystä. Näin ollen urakan on tullut
olla valmis ja tilaajalle luovutettavissa viimeistään 4.10.2021.
Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen katujen rakennekerroksia on paikoin jouduttu
hieman muokkaamaan johtuen alueen maaperässä ilmenneistä yllättävistä
ominaisuuksista; paikoin maasto on ollut pehmeää ja paikoin kallio on ollut hyvin
lustoista. Muutosten kustannusvaikutukset ovat olleet kohtuullisen pieniä, mutta niillä
on saatu varmistettua lopputuloksen korkea laatu.
Lisä- ja muutostöitä hankkeen osalta on työmaakokousten yhteydessä hyväksytty tähän
mennessä 16 kpl, summaltaan yhteensä 91.025,34 € (alv 0 %). Lisäksi urakoitsija on
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esittänyt 3.9.2021 vielä 3kpl lisätöitä (yht. 261.173,80€), joita ei ole vielä hyväksytty.
Lisätyöt ovat hankkeen toteutuksen kannalta välttämättömiä töitä, jotka eivät ole
sisältyneet urakkasopimuksen mukaisiin suunnitelmiin tai suunnitelmissa arvioidut kivija maa-ainesmäärät on arvioitu toteutuneesta poiketen.
Koko Lapinmäen asemakaava-alueen kattava katu- ja kunnallistekniikka on suunniteltu
yhdellä kertaa. Suunnittelun tueksi alueella on tehty pohjatutkimuksia, otettu
maanäytteitä ja tehty 4 koekuoppaa. Kairausten, maanäytteiden ja koekuoppien
perusteella alueen maaperän on todettu olevan silttistä hiekkaa ja savea, lisäksi
harjanteilla on todettu soramoreeniesiintymiä. Pintamaa on ollut kivistä ja lohkareista.
Pinnalla on todettu runsaasti isoja kiviä ja lohkareita sekä siirtolohkareita.
Suunnitteluvaiheessa alueella on todettu myös muutamia kallioharjanteita.
Näiden havaintojen pohjalta urakka-asiakirjoihin on sisältynyt myös asiakirja, jossa on
esitetty arvioidut alueelta muodostuvat kiviainesmäärät (LIITE 1).
Urakkatarjouksen liitteenä annetussa yksikköhintaluettelossa on pyydetty yksikköhintoja
mm. louhinnoille sisältäen louheen kuljetuksen työmaa-alueella. Näitä hintoja on
ilmoitettu käytettävän plus/miinus -korjauksia toteutuneiden louhintamäärien mukaan.
Urakkaan sidotut louhintamäärät:
• Louhinta (sis. kallio- ja m²-louhinta sekä >1 m³ kivet): yht. 10.600 m³ktr
• Kanaalilouhinta: yht. 1.300 m³ktr
Urakassa toteutuneet louhintamäärät:
• Louhinta (kallio- ja m²-louhinta sekä >1 m³ kivet): yht. 23.455,27 m³ktr
• Kanaalilouhinta: yht. 4.095,62 m³ktr
Louhintamäärä on näin ollen yli kaksinkertaistunut suunnitelman mukaisesta määrästä.
Louhintojen osalta yksikköhintaluettelon mukainen lisätyökustannus on 258.251,10 €
(alv 0%). Tilaajan ja urakoitsijan toimesta louhinnan määrää on seurattu urakan
edetessä.
Urakan aikana on urakka-alueelle asennettu lähes 6 km kaapelinsuojaputkia, joilla on
varauduttu alueen tulevaan rakentamiseen; suojaputkia on asennettu niin sähkölle kuin
valokuidullekin. Kaikkiaan urakassa asennettiin putkia noin 13 kilometriä, kun mukaan
lasketaan myös vesi-, viemäri- ja hulevesilinjat sekä salaojat.
Urakan vastaanottokatselmus on pidetty urakoitsijan ja tilaajan kesken 26.8.2021.
Tilaaja on tällöin todennut urakan valmistuneen ajallaan ja vastaanottanut urakan.
Taloudellinen loppuselvitys on sovittu pidettäväksi 23.9.2021.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
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TJ:N EHDOTUS: Tekninen lautakunta, päättää
- merkitä tiedoksi Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikka U1.0 rakentamisen
valmistumisen ja
- toteaa syntyneet lisäkustannukset sopimusasiakirjojen mukaisiksi
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 60.000 € lisämäärärahan
myöntämistä Lapinmäen yritysalueen 1-vaiheen katurakentamiseen esittelytekstin
perustein.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Liitteet

Lapinmäen asemakaava maarakennustyöselostus

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää 60.000 € lisämäärärahan
Lapinmäen yritysalueen 1-vaiheen katurakentamiseen esittelytekstin perustein.
Talousarviomuutos rahoitetaan rahavarojen muutoksella kassavaroista.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Kunnanhallitus 4.10.2021 / 183 §
Maarakennustyöselostuksen liite

K. Saralehto

LIITE 1

18.12.2019

Isonkyrön kunta
Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikka
Urakka 1.0 Teollisuusalue

Arvio alueelta muodostuvista kiviaineista
Lapinmäen asemakaava-alueella on tehty pohjatutkimuksia kairaamalla, otettu
maanäytteitä ja kaivettu neljä koekuoppaa. Samalla on arvioitu alueelta muodostuvat
kiviaineismäärät. Maastotyöt on tehty T&J Holmback Ab Oy:n toimesta.
Tehtyjen pohjatutkimusten ja arviointien perusteella alueen maaperä on silttistä
hiekkaa ja savea. Lisäksi harjanteilla on soramoreeniesiintymiä. Pintamaa on kivistä ja
lohkareista. Pinnalla on runsaasti isoja kiviä ja lohkareita sekä siirtolohkareita. Lisäksi
Isonhaankalliontiellä ja Porvarinkalliontiellä on mahdollinen kallioharjanne.
Tarkoituksena on hyödyntää kaikki alueelta muodostuva kiviaines (myös <1 m3 kivet)
katurakenteissa ja ylijäävä kiviaines murskataan/läjitetään alueelle.
Arvio urakka-alueelta 1.0 muodostuvista kiviaineista on esitetty alla olevassa
taulukossa 1.
Taulukko. 1. Kiviaines- ja louhinnan määräarviot.
Urakka

1.0
Teollisuusalue

Kaikki kivet ja
lohkareet/joista
kuutiolouhintaa
(m3ktr)
17 100 / 8 000

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Yrittäjänkatu 14, 65380 Vaasa
Puh. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Kuutiolouhinta
(kallio)

Neliölouhinta
(m2ktr)

Kanaalilouhinta
(m3ktr)

Kivimassat
(m3itd,
murskattu
laskennallinen)

1 300

21 500

(m3ktr)
0

2 600

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Ventäläntien kadunpitopäätös
Dnro ISOKYRÖ/31/10.03.01.01/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 184
Asian aiempi käsittely:
Tekn.ltk. 21.9.2021 § 78
Isonkyrön kunta ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus ovat keväällä 2021 allekirjoitta-neet
sopimuksen mt 17561 (Ventäläntie) muuttamisesta kaduksi.
Sopimuksella on sovittu kunnan ja ELY -keskuksen kesken maantien 17561 tieosa 3 ja plv
7580 - 8857 (1277 m) kunnostustöistä ja siirtymisestä kaduksi sekä Isonkyrön kunnan
hoitoon ja ylläpitoon, sisältäen kaikki varusteet ja laitteet sekä valaistuksen. Sopimuksen
mukaan ELY -keskus kunnostaa etukäteen yhdessä kunnan kanssa sovituin toimenpitein
em. osan Ventäläntiestä ja kustannukset jaetaan Isonkyrön kunnan ja Etelä-Pohjanmaan
ELY -keskuksen kesken 50/50 periaatteella. Edelleen sopimuksen mukaan ELY -keskus
teettää sopimuksen mukaiset työt urakoitsijoillaan 31.9.2021 mennessä ja Isonkyrön
kunta ottaa maantien edellä mainituilta osuuksilta hoito- ja ylläpitovastuulleen
1.10.2021 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen 31.12.2022 mennessä. Lisäksi kunnan
tulee laatia tarvittavat asemakaavamuutokset kyseisille osuuksille.
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun
asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä
kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella
tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.
Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon
liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetussa laissa 669/1978 (kunnossapitolaki).
Laissa tontinomistajan velvollisuutena on:
1. Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua
haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä
2. Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää
jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä
3. Pitää kunnossa tontille johtava kulkutie
4. Pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15
metrin leveydeltä
5. Katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan,
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tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu
puhtaanapito sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen
6. Ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja
muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi
sillä alueella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana.
Isonkyrön kunta on ilman erillistä päätöstä ottanut kohdat 1, 2 ja 4
kunnossapitovastuulleen. Muilta osin kiinteistöjen tulee huolehtia lain mukaisista
velvollisuuksista.
Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää
asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös
(kadunpitopäätös) on tehty.
Isonkyrön kunnan 11.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön § 23 mukaan
kadunpitopäätösten tekeminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus:
- päättää tehdä kadunpitopäätöksen Ventäläntien 1277m pituiselta osalta
- ottaa Ventäläntien kunnan kunnossapidon piiriin 1.10.2021 alkaen Etelä-Pohjanmaan
ELY -keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja mukaisilta osin. Em. katu
rinnastetaan niihin katuihin, joista on jo tehty kadunpitopäätös
- ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden
alkamisesta kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteis-töjen
omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain (365/1995) 95 §:ssä säädetään
Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää elinkeino- ja kaavoitusjaostolle, että:
- elinkeino- ja kaavoitusjaosto laatii tarvittavat asemakaavamuutokset kyseisille alueille,
oheisen karttaliitteen mukaisesti
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Liitteet

Sopimus Ventäläntien muuttamisesta kaduksi
Kaavamuutosalue Ventäläntie

KUNNANJOHTAJAN
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EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- tehdä kadunpitopäätöksen Ventäläntien 1277m pituiselta osalta
- ottaa Ventäläntien kunnan kunnossapidon piiriin 1.10.2021 alkaen EteläPohjanmaan ELY -keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja mukaisilta
osin. Em. katu rinnastetaan niihin katuihin, joista on jo tehty kadunpitopäätös
- ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja
puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella
sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain (365/1995) 95
§:ssä säädetään. Ilmoittamisesta vastaa tekninen palvelualue.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Kunnanhallitus 4.10.2021 / 184 §
Pöytäkirja

1 (3)
EPOELY/333/2021

11.5.2021

SOPIMUS, mt 17561 (Ventäläntie) muuttaminen kaduksi, Isokyrö
1

Sopijapuolet
1. Isonkyrön kunta (jäljempänä kunta)
2. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä
ELY-keskus)

2

Sopimuksen tarkoitus ja kohde
Tällä sopimuksella sovitaan kunnan ja ELY-keskuksen kesken maantien
17561 tieosa 3 ja plv 7580 - 8857, (1277 metriä) kunnostustöistä ja siirtymisestä kaduksi sekä Isonkyrön kunnan hoitoon ja ylläpitoon, sisältäen
kaikki varusteet ja laitteet sekä valaistuksen.

Kuva 1.Kaduksi muutettava maantie punaisella.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 027 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 156, 60101 Seinäjoki
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/84a2a783-a506-4743-87af-a5a33d2c9b70

www.vismasign.com

LIITE: Kunnanhallitus 4.10.2021 / 184 §
Pöytäkirja

2 (3)
EPOELY/333/2021

11.5.2021

3

Sopijapuolten velvoitteet ja aikataulu
ELY-keskus kunnostaa etukäteen yhdessä kunnan kanssa sovituin toimenpitein:
Ventäläntie mt17561/3/7580 - 8857:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maanteiden nykyinen päällyste poistetaan sekoitusjyrsinnällä sekä
tämän yhteydessä sepelin lisäys.
Massanvaihto osa 3 / 8830 - 8624, TSV - 0,4m.
Päällystystoimenpiteenä suoritetaan uusi laatta AB16/125/LTA.
Maanteihin liittyvät liittymät ym. pienalueet päällystetään asfalttibetonimassapintauksella (AB/16/100/MP).
Tien kuivatus on parannettu viime syksynä, joten parantamistarpeita ei ole.
Maanteiden piennartäytöt päällystetyille osuuksille.
Tiemerkinnät vanhojen mukaisesti.
Valaistuksen muutostyöt vt 18 risteysalueella. (4 tolppaa)

ELY-keskus teettää kohdassa 3 mainitut työt urakoitsijoillaan 31.9.2021
mennessä.
Kunta laatii tarvittavat asemakaavamuutokset kyseisille osuuksille.
Kunta ottaa maantien edellä mainituilta osuuksilta hoito- ja ylläpitovastuulle
1.10.2021 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen 31.12.2022 mennessä.
4

Kustannukset ja kustannusjako
Kustannusarvio on maantien 17561 nykyiseltä asemakaava osuudelta
arviolta 85 000 euroa (alv 0 %). Kustannukset jaetaan tasan Isonkyrön
kunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken 50/50 periaatteella,
jolloin kunnan osuus 50 % on arviolta noin 42 500 euroa. Laskuun tullaan
lisäämään alv 24 %.
Kustannusarvio on sidottu bitumi-indeksiin. Indeksin muutos vaikuttaa sopimusosapuolten kustannuksiin samalla 50/50 jaolla.
Kun kohde on valmis ja vastaanotettu, ELY-keskus laskuttaa Isonkyrön
kuntaa, toteutuneiden kustannusten mukaisesti vuoden 2021 aikana.
Kumpikin osapuoli vastaa omien työntekijöidensä kustannuksista.
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Sopimuksen allekirjoittaminen
Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.
Isonkyrön kunta
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää
Tekninen johtaja Petri Hänninen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Yksikön päällikkö Janne Ponsimaa
Tienpidon asiantuntija Ville-Petteri Luomanen

Jakelu, Isonkyrön kunta, ELY-keskus
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This documents contains 3 pages before this page
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Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida
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Kunnanvaltuuston 9.9.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
Dnro ISOKYRÖ/25/00.02.01/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 185
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanvaltuuston 9.9.2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
- kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin
- vaalikelpoisuuden menettäminen
- tammi-kesäkuun 2021 osavuosiraportti
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä
eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai
asetusten vastaisia
- panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteistoimintajaoston jäsenen valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/15/00.04.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 186
Isonkyrön kunta kuuluu 12 kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen. Ympäristöterveydenhuollon palvelujen hoitamisesta, hallinnosta ja
päätöksenteosta vastaa Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka
alaisuuteen valitaan yhteistoimintajaosto. Yhteistoimintajaoston tehtävänä on hyväksyä
ko. palvelujen järjestämisen periaatteet, talouden ja toiminnan suunnittelun periaatteet
sekä palvelujen kehittämisen periaatteet.
Yhteistoimintajaostoon valitaan 11 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet tasa-arvolain säännökset huomioonottaen. Seinäjoen, Isonkyrön ja Lapuan
alueelta valitaan viisi luottamushenkilöä, kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimialueelta
kaksi, Järvi-Pohjanmaalta kaksi ja Kuusiokunnista kaksi luottamushenkilöä. Jaoston
puheenjohtaja valitaan Seinäjoelta. Varapuheenjohtaja valitaan muiden kuntien
valitsemista henkilöistä.
Isonkyrön kunta nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteistoimintajaostoon yhden
varsinaisen jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää Seinäjoen kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteistoimintajaostoon yhden varsinaisen jäsenen sekä
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan vaali
Dnro ISOKYRÖ/16/00.00.01.03/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 187
Kunnanvaltuusto on 9.8.2021 § 35 valinnut Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokuntaan
edustajansa seuraavasti:
varsinainen jäsen (varajäsen)
Jukka Hakamaa (Maria Luhtala)
Marja Vaismaa (Sanna Försti)
Vaasan kaupungin hallintosäännön mukaan Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnassa
on kuusi (6) jäsentä. Johtokuntaan valitaan Vaasasta kaksi (2), Isostakyröstä kaksi (2) ja
Laihialta kaksi (2) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Näin ollen tasa-arvolain 4a §:n mukaan laskettuna johtokunnan varsinaisissa
jäsenissä tulee olla kolme miestä ja kolme naista ja varajäsenissä tulee olla kolme miestä
ja kolme naista.
Vaasan kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 valinnut edustajansa siten, että varsinaisissa
jäsenissä on 1 mies ja 1 nainen ja varajäsenissä on 1 mies ja 1 nainen. Vaasan kaupunki
on vastaanottanut Isonkyrön ja Laihian kuntien valinnat, jotka on tehty siten, että
kokonaisuutena johtokunnan kokoonpano ei valitettavasti ole tasa-arvolain 4a §:n
mukainen. Tästä johtuen Vaasan kaupunki pyytää, että Laihia ja Isokyrö valitsevat
edustajansa Arpeetin johtokuntaan uudelleen.
Laihian kunnan kanssa on keskusteltu 30.9.2021, että Isonkyrön kunta ja Laihian kunta
korjaisivat valintojaan siten, että molemmat valitsisivat varsinaiseksi jäseksi yhden
miehen ja yhden naisen sekä varajäseniksi yhden miehen ja yhden naisen.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston 9.8.2021 § 35
Kyrönmaan työpaja Arpeetia koskeva päätös korvataan uudella päätöksellä siten, että

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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johtokuntaan valitaan varsinaiseksi jäseneksi yksi nainen ja yksi mies sekä heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen yksi nainen ja yksi mies.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvinvointilautakunnan varajäsenen valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/23/00.00.01.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 188
Kunnanvaltuusto on 9.8.2021 § 31 valinnut toimikaudeksi 2021-2025
hyvinvointilautakuntaan 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavasti:
Varsinainen jäsen (Henkilökohtainen varajäsen)
Tatu-Kalle Assinen (Veli-Matti Ojaluoma)
Tanja Hauta (Maria Heinonen)
Heli Katajamäki (Johanna Talso)
Matias Kujala (Pasi Myllyniemi)
Kirsi Luoma (Kati Harjunpää)
Harri Niemi (Henri Uusi-Viitala)
Sami Nikula (Niina Lammi)
Sirpa Seppälä (Janne Rimpeläinen)
puheenjohtaja Heli Katajamäki
varapuheenjohtaja Kirsi Luoma
Hallintosäännön 12 §:n mukaan hyvinvointilautakunnassa on 8 jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hyvinvointilautakunnan varajäsen Henri Uusi-Viitala on kuollut 6.9.2021.
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
hyvinvointilautakuntaan Harri Niemelle henkilökohtaisen varajäsen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Täyttölupa 1 lähihoitajan toimi
Dnro ISOKYRÖ/13/01.01.01.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 189
Kunnanhallitus on khall 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpanoohjeet, jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee
pyytääkunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa yhden lähihoitajan toimen täyttöä
varten palvelukodille 4.10.2021 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.

Lisätietoja
antaa

Perusturvajohtaja Merja Latvala, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 466 8486

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää po. lähihoitajan täyttöluvan perusturvan
palvelualueelle 4.10.2021 alkaen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Täyttölupa 1 psykiatrisen sairaanhoitajan toimi
Dnro ISOKYRÖ/24/01.01.01.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 190
Kunnanhallitus on khall 7.12.2020 §196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee
pyytääkunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa yhden psykiatrisen sairaanhoitajan
toimen täyttöä varten perusturvan palvelualueelle 25.10.2021 alkaen.
Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty 22.9.2021.
Lisätietoja
antaa

Perusturvajohtaja Merja Latvala, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 466 8486

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää po. psykiatrisen sairaanhoitajan toimen täyttöluvan
perusturvan palvelualueelle 25.10.2021 alkaen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Täyttölupa pienyksikön erityisluokanopettajan virkaan 1.12.2021 alkaen
Dnro ISOKYRÖ/34/01.01.01.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 191
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää
kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori on 28.9.2021 anonut täyttölupaa pienyksikön erityisluokanopettajan
virkaan 1.12.2021 alkaen. Virasta on tehty irtisanoutumisilmoitus.
Lisätietoja
antaa

vs. Johtava rehtori Antti Iivari, etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää ao. täyttöluvan 1.12.2021 alkaen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa
Dnro ISOKYRÖ/35/01.01.01.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 192
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää
kunnanhallituksen lupa.
Pyydän perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimeen täyttölupaa (25h/vko)
1.12.2021 alkaen. Alkusijoituspaikkana Keskustan koulu. Tehtävä vapautuu
eläköitymisen vuoksi.
Lisätietoja
antaa

vs. Johtava rehtori Antti Iivari, etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että täyttölupaa ei tässä vaiheessa myönnetä. Tehtäviä
hoidetaan määräaikaisilla työsopimuksilla lukuvuoden 2021-2022 loppuun.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu
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Vapautusanomus vuoden 2021 kiinteistöverosta, Adventtikirkko
Dnro ISOKYRÖ/21/02.03.02.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 193
Suomen Adventtikirkko anoo 16.9.2021 saapuneella kirjeellä vapautusta
kiinteistöverosta vuodelta 2021. Kiinteistö on yksinomaan yleisessä ja yleishyödyllisessä
käytössä.
Kiinteistö: Laitinen RN:o 4:43, kiinteistötunnus 152-405-0004-0043, osoite Olkitie 2,
Tervajoki. Kiinteistövero 773,78 euroa.
Kunnanhallitus on 23.10.2018 § 176 päättänyt pitää toimivallan kiinteistöverosta
vapauttamisessa veronkantolain 51 §:n mukaisesti kunnalla ajalla 1.1.2019 - 31.12.2021.
Hallintosäännön 5. luvun 23 §:n 10) kohdan mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka
koskevat vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisten verojen suorittamisesta
sekä tätä koskevan ratkaisuvallan pidättämistä kunnalla.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää vapautuksen em. kiinteistöverosta verovuodelta 2021.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kauppakirjan hyväksyminen, kortteli 1218 tontti nro 3, 152-416-6-211
Dnro ISOKYRÖ/28/10.00.02.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 194
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 21.9.2021 Isonkyrön kunta myy kahdelle
yksityishenkilölle 1218/3 -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 152-416-6-211), joka
muodostaa Isonkyrön Lapinmäen asemakaavan korttelin 1218 tontin nro 3. Alueen
asemakaavamerkintä on AO (Erillispientalojen korttelialue). Myytävän kiinteistön pintaala on noin 1.899 m². Myytävä alue on merkitty karttaliitteeseen.
Kunnanhallitus on 6.8.2018 § 132 hyväksynyt Lapinmäen tonttien hinnaksi 3,00 €/m2.
Hinta sisältää tonttien erottamiskustannukset. Näin ollen kauppahinta on yhteensä
5.697,00 €.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Liitteet

Kauppakirja 1218-3

Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen, korttelissa 413 tontti nro 3, (152-416-21-4 ja 152-403-16-83)
Dnro ISOKYRÖ/32/10.00.02.01/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 195
Kauppakirjalla, joka on tarkoitus allekirjoittaa 5.10.2021, Isonkyrön kunta myy Isonkyrön
keskustan asemakaavan korttelin 413 tontin nro 3 yksityishenkilölle. Alueen
asemakaavamerkintä on AP (Asuinpientalojen korttelialue). Myytävä alue muodostuu
VAINIO (kiinteistötunnus 152-416-21-4) ja ANNANMAA (kiinteistötunnus 152-403-16-83)
-nimisistä tiloista erotettavasta määräalasta, jonka pinta-ala on noin 2.224 m². Myytävä
alue on merkitty karttaliitteeseen.
Kunnanhallitus on 11.1.2021 § 4 hyväksynyt kyseisen tontin hinnaksi 110 € / tontti
kampanja-ajalla 4.1.-17.12.2021.
Kauppakirjaluonnoksen julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Liitteet

Kauppakirja 413-3

Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirjaluonnos hyväksytään.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu / henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamiseen
liittyvä yhteistoimintakäsittely ja ennakkotieto liikkeenluovutuksesta
Dnro ISOKYRÖ/29/01.04.00.00/2021
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 196
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 15.9.2021
todennut, että Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 13 §:ssä
määrätään hyvinvointialueen viranomaisten tietojensaannista ja että lain 13 §:n mukaan
hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada
hyvinvointialueen kunnilta, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaalueilta, sairaanhoitopiiriltä, erityishuoltopiiriltä ja alueen pelastustoimelta
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät
välttämättömät tiedot.
Kuntien ja kuntayhtymien on salassapitosäännösten estämättä luovutettava
hyvinvointialueelle hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnoin käynnistämisen
valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot siitä voimaanpanolain 18 §:ssä
tarkoitetusta henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Em. johtuen
kunnissa, kuntayhtymissä ja pelastuslaitoksessa on käynnistettävä henkilö- ja
palvelussuhdetietojen luovuttamiseen liittyvä yhteistoimintakäsittely.
Tällä yhteistoimintakäsittelyllä aloitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastuslaitoksen uudistusta koskeva yhteistoimintamenettely.
Tietojen luovuttamisen yhteistoimintakäsittely ei koske henkilöiden siirtymistä liikkeen
luovutuksella hyvinvointialueiden palvelukseen. Varsinaista liikkeen luovutusta ja
henkilöiden siirtymistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään myöhemmin
vuoden 2022 aikana. Yhteistoimintakäsittely ja tiedottaminen on toteutettava ennen
kuin tiedot voidaan antaa hyvinvointialueen valmisteluun antaa.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan henkilöstöjaosto toimii työnantajan edustajana
yhteistoimintaneuvotteluissa.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää aloittaa esittelytekstissä mainitun yhteistoimintamenettelyn
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tietojen luovuttamiseksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ilmoitusasiat
Dnro
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 197
- Kuntaliiton yleiskirje 12/2021
- Ohjauskirje Uudistettu hybridistrategia ntoimintasuunnitelma
- Oikeusministeriön päätös 27.9.2021: Kertakorvaus vuoden 2021 kuntavaaleista
- Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntapäivien pöytäkirja 13.9.2021
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne
asianosaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Dnro
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 198
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 7.9.2021
- Ympäristölautakunta 7.9.2021
- Henkilöstöjaosto 9.9.2021
- Henkilöstöjaosto 21.9.2021
- Hyvinvointilautakunta 21.9.2021
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Muut asiat
Dnro
Kunnanhallitus 4.10.2021 § 199

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että muita asioita ei ollut.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 184, 193, 194, 195, 196
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
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: 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 199
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 184, 193, 194, 195, 196
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