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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 68 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 69 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Viertola ja Jaakko Pukkinen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SIVISTYSPALVELUIDEN AJANKOHTAISIA ASIOITA
Khall 70 §
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan sivistyspalveluiden ajankohtaisista
asioista.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee sivistyspalveluiden selvityksen ajankohtaisista asioista tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että johtava rehtori Susanna Pietikäinen ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka
Tapio olivat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo
18.15-18.37.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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POHJANMAAN TASA-ARVORYHMÄN NIMEÄMINEN
Khall 5.2.2018, 21 §
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 11.12.2017, että Pohjanmaan tasa-arvoryhmä jatkaa toimintaansa. Tasa-arvoryhmän tehtävänä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen Pohjanmaalla.
Maakuntahallitus päätti lisäksi, että tasa-arvoryhmään nimetään jäseniä seuraavasti;
• 3 jäsentä Pohjanmaan kunnista (1 jäsen/seutu)
• 1-2 jäsentä järjestöistä tai yhdistyksistä
• 1-2 jäsentä oppilaitoksista
• 1-2 jäsentä yrityksistä tai elinkeinoelämää lähellä olevista organisaatioista.
Ryhmää voidaan tarvittaessa myöhemmin täydentää. Ryhmä kokoontuu tarpeen
mukaan 2-4 kertaa vuodessa. Jäsenet tai heidän taustaorganisaationsa vastaavat
osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.
Pohjanmaan liitto pyytää viimeistään 28.2.2018 mennessä Pohjanmaan kuntia ehdottamaan sopivia henkilöitä Pohjanmaan tasa-arvoryhmän jäseniksi (1 ehdotus/kunta, myös seudun yhteinen esitys on mahdollinen). Päätöksen tasa-arvoryhmän kokoonpanosta tekee ehdotusten pohjalta maakuntahallitus.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus tekee esityksensä Pohjanmaan tasa-arvoryhmään nimettävästä henkilöstä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että Pohjanmaan tasa-arvotyöryhmään
nimetään Helena Tuuri-Tammela.
__________

Khall 16.4.2018, 71 §
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus ei ole kokouksessaan 26.3.2018 katsonut voivansa nimetä ryhmää ehdotusten pohjalta, sillä tasa-arvolain vaatimus julkisen hallinnon toimielinten kokoonpanosta ei täyty (miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40
%).
Näin ollen Pohjanmaan liitto pyytää Pohjanmaan kuntia ehdottamaan sopivia henkilöitä tasa-arvoryhmään siten, että ehdotus sisältää kaksi vaihtoehtoa eli ehdotetaan
sekä miestä että naista. Ehdotus tulee lähettää viimeistään 30.4.2018.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus täydentää 5.2.2018 § 21 tekemäänsä esitystä siten, että ehdotetaan
sekä naista että miestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti täydentää 5.2.2018 § 21 esitystään siten, että Helena Tuuri-Tammelan lisäksi tasa-arvotyöryhmään esitetään Jari Viertolaa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ERONPYYNTÖ VAMMAISNEUVOSTOSTA SEKÄ JÄSENEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Khall 19.6.2017, 115 §
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Vammaisneuvosto tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja vammaisten aseman edistämiseksi sekä ylläpitää yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja kunnan toimielinten ja
muiden yhteistyötahojen välillä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2017–2019
valitsee vammaisneuvostoon kaksi kunnan edustajaa
nimeää puheenjohtajan
toteaa, että seuraavat järjestöt nimeävät edustajansa vammaisneuvostoon; Kyrönmaan Invalidit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto, Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön osasto, Kyrönmaan Selkäyhdistys ry, Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja Kyrönmaan Reumayhdistys ry.

Ehdotus hyväksyttiin ja neuvostoon valittiin
Kunnan edustajat:
Tiina-Maria Takala
Juha Ahoketo
Puheenjohtaja: Tiina-Maria Takala
__________

Khall 16.4.2018, § 72
Tiina-Maria Takala on 6.4.2018 saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa vammaisneuvoston puheenjohtajuudesta ajanpuutteen vuoksi. Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus:
1) myöntää Tiina-Maria Takalalle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä, ja
2) valitsee vammaisneuvostoon uuden jäsenen ja nimeää vammaisneuvostolle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja vammaisneuvostoon jäseneksi nimettiin Paula Rinta-Korkeamäki. Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Paula Rinta-Korkeamäki.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN TIETOSUOJAOHJE JA TIETOSUOJAVASTAAVA
Khall 73 §
Yleistä EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR
679/2016) sovelletaan 25.5.2018 lähtien sekä julkisella että yksityisellä puolella. Asetuksen myötä myös kansallista lainsäädäntöä uudistetaan ja vanha henkilötietolaki
korvataan tietosuojalailla. Lainsäädäntöuudistus pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan. Tietosuoja-asetus tuo sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Kun vanhan henkilötietolain aikana riitti, että säännöksiä noudatetaan, niin nyt rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että asetuksen
tietosuojaperiaatteita ja vaatimuksia on noudatettu. Tämä tarkoittaa mm. dokumentoinnin merkityksen kasvamista.
Isonkyrön kunta on aloittanut tietosuoja-asetukseen valmistautumisen nimeämällä
tietosuojaprojektin vetäjäksi projektityöntekijän 1.2.2018 alkaen. Tietosuojatyön tueksi on koottu myös tietosuojatyöryhmä, johon on koottu eri palvelualueilta henkilöstöä. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 8.3.2018.
Kunnassa on aloitettu tietosuojatyö tietosuojan nykytilan kartoittamisella mm. henkilörekistereiden ja henkilötietojen keräämisen perusteiden sekä tietojärjestelmien tietoturvan tason selvittämisellä. Rekisteröityjen oikeuksien ja avoimen tiedonkäsittelyn
toteuttamiseksi henkilörekistereiden ylläpitäjiä on pyydetty päivittämään ja tarvittaessa tekemään puuttuvat henkilörekistereiden tietosuojaselosteet. Lisäksi on aloitettu
riskinarviointityö sekä varautuminen tietosuojaloukkausten varalle. Tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja suojatoimet suhteutetaan henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille aiheutuvaan riskiin.
Tietosuojan tason nostamiseksi henkilöstöä koulutetaan tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin. Aineistoksi on tehty tietosuojaohje, joka tietosuojaohjeistuksen lisäksi käsittää
tietosuojapolitiikan ja tietoturvaohjeen. Lisäksi on tehty erilliset tietoverkon käyttösäännöt. Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojaa ohjaava dokumentti, jossa kuvataan
Isonkyrön kunnan henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja tietosuojan merkitys
organisaatiolle. Tietosuojaohjeistuksessa käsitellään asetuksen mukaista henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvaohjeessa kuvataan käytännön tietoturvatoimia, joilla tietosuojaa voidaan parantaa.
Ohjeet ja säännöt koskettavat koko kuntaorganisaatiota mukaan lukien kuntakonsernin sekä niitä kunnan sidosryhmien edustajia, jotka toimeksiantojensa puitteissa käsittelevät Isonkyrön kunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa.
Asetuksen mukaan kunnan tulee myös nimetä tietosuojavastaava ennen 25.5.2018,
julkistaa tietosuojavastaavan yhteystiedot ja ilmoittaa ne valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaavan tehtävänä on auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön
asettamat velvoitteet, seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, toimia tiedon- ja neuvonantajana työntekijöille sekä tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisten

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kanssa. Tietosuojavastaavan on oltava riippumaton. Mikäli tietosuojavastaavalla on
muitakin tehtäviä tietosuojavastaavan tehtävän lisäksi, ne eivät saa olla ristiriidassa
keskenään.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh 044 2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää:
1) hyväksyä liitteen mukaisen tietosuojaohjeen, ja
2) nimetä kunnan tietosuojavastaavaksi ma. toimistoinsinööri Kati Kuuttilan.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää:
1) hyväksyä liitteen mukaisen tietosuojaohjeen, ja
2) nimetä kunnan tietosuojavastaavaksi ma. toimistoinsinööri Kati Kuuttilan
31.12.2018 saakka.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIESTINTÄOHJE
Khall 74 §
Kunnan viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslainsäädäntöön.
Uuden kuntalain keskeisiä tavoitteita ovat valmistelun avaaminen ja kaksisuuntainen
vuorovaikutus. Viestinnän merkittävimmät arvot mainitaan lain perusteluissa: ”Aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle”.
Kuntalain 29 §:n mukaan
”Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille
ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä
palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja
vaikuttaa.
Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.
Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon
kunnan eri asukasryhmien tarpeet.”
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.
Kunnanhallitus on hyväksynyt tiedotusohjeen 16.9.1996 § 250. Tiedotusohjeen uudistamisesta on jätetty kuntalaisaloite 12.1.2017.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen viestintäohjeen, joka kumoaa khall 16.9.1996 §
250 hyväksytyn tiedotusohjeen
2) nimeää viestinnästä vastaaviksi viranhaltijoiksi kunnanjohtajan ja palvelualueiden johtajat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3) että palvelualueen johtaja voi nimetä palvelualueelleen viestintähenkilöitä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin kunnanjohtajan viestintäohjeeseen tekemin täydennysesityksin
yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 75 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuusto

21.3.2018

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 76 §
1. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n vuosikertomus vuodelta 2017.
2. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö 27.3.2018 terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta 2018-2021.
3. Kauhavan kaupungin lausuntopyyntö Kauhavan lentokentän alueen osayleiskaavaluonnoksesta.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – KKN-KIINTEISTÖT
Khall 77 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 13.4.2018 Isonkyrön kunta myy määräalan
Talso II -nimisestä tilasta, jonka kiinteistötunnus on 152-403-32-5. Määräalan pintaala on noin 1.900 m² ja se muodostaa osan Isonkyrön keskustan asemakaavan tontista nro 2 (TY-2) korttelissa 421.
Kaupan kohteena oleva alue on esitetty karttaliitteessä. Kauppakirjan neliöhintana
on käytetty kunnanhallituksen 6.2.2017 § 18 kohdalla hyväksymän korttelin 426 tontin nro 5 ja kunnanhallituksen 12.3.2018 § 54 kohdalla hyväksymän korttelin 430
tontin nro 2 kauppakirjan mukaista neliöhintaa 2 €/m2. Kauppahinta on näin ollen
3.800 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
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: 72-74, 77
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: 68-71, 75-76
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 72-74, 77

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

