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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 1 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 2 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Reino Hintsa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDELLA 2017–2019
Khall 19.6.2017, 108 §
Kunnanhallitus voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten
ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta
kunnassa on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanhallituksen toimikaudella 2017–
2019 pääsääntöisesti virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa joka
toinen maanantai klo 18.15 alkaen;
- kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kokouspäivää edeltävänä torstaina,
mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 15.1.2018, 3 §
Vuodelle 2018 suunnitellut alustavat kokouspäivät ovat:
ma 15.1.
ma 5.2.
ma 19.2.
ma 12.3.
ma 26.3. (tilinpäätös)
ma 16.4.
ma 7.5.
ma 21.5.
ma 4.6.
ma 6.8.
ma 20.8.
ma 3.9.
ma 17.9.
ma 1.10.
ti 23.10. (talousarviopäivä)
ma 19.11.
ma 3.12.
ma 17.12.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee vuodelle 2018 suunnitellut alustavat kokouspäivät tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 4 §
Kunnanhallituksen pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla
tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla
allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen jäljellä olevalla toimikaudella;
- kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
- kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja
mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
-

PÄÄTÖS:

määrätään kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Khall 5 §
Hallintosäännön 58 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Suuri osa kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä on hallintosäännön
67–68 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista tuoda kunnanhallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat ym.).
Hallintosäännön 38 §:n mukaan hallintojohtaja päättää mm. virka- ja työehtosopimuksissa palveluvuosien perusteella myönnettävistä lisistä ja sivutoimilupien myöntämisestä (pl. kunnanjohtajalle ja osastopäälliköille, joista päättää kunnanhallitus).
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen jäljellä olevalla toimikaudella;
1)

kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan
- kunnanjohtajan ja hallintojohtajan hallintosäännön 67-68 §:n mukaisiin
päätöksiin
- hallintojohtajan päätöksiin, jotka koskevat palveluvuosien perusteella
myönnettäviä lisiä.

2)

päätökset, joissa kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeuttaan
- ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta
- päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA VUONNA 2018
Khall 6 §
Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina, kesällä heinäkuussa 4 viikkoa sekä joulukuussa joulun ja uudenvuoden välisenä
aikana.
Kiinnioloaikana palvelualueet järjestävät tarvittavan päivystyksen ja määräaikaistehtävien hoidon. Päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan kotisivulla ja ilmoitustaululla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- Isonkyrön kunnanvirasto pidetään suljettuna kesällä heinäkuussa neljä viikkoa,
arkipyhän ja viikonlopun väliin sattuvana arkipäivänä sekä joulun ja uudenvuoden
välisenä aikana. Vuonna 2018 kunnanvirasto pidetään suljettuna vappuaattona,
maanantaina 30.4., helatorstain jälkeisenä perjantaina 11.5., heinäkuussa 227.7.2018, itsenäisyyspäivän jälkeisenä perjantaina 7.12. sekä joulun ja uudenvuoden välisenä aikana 27.–31.12.2018.
- palvelualueet järjestävät tarvittavat päivystykset ja huolehtivat välttämättömistä
töistä
- päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan kotisivulla ja ilmoitustaululla
- kunnanviraston henkilökunta käyttää kiinnioloajan poissaoloihin kertyneitä vuosilomapäiviään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

15.1.2018

8

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Khall 7 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä
päätettävä vastuuhenkilöistä.
Kunnanhallitus päättää em. asioista yleishallinnon ja talouden osalta. Valmisteltu tulosyksikköjako on talousarvioesityksen mukainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
-

merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2018 ja vahvistetaan käyttötalousosan määrärahat ja kunnanhallituksen
asettamat lisätavoitteet seuraavasti:

Yleishallinto ja talous

Tulosyksikkö: Vaalit (1000)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

10 000 euroa
-21 608 euroa
-11 608 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Presidentinvaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien järjestäminen lainmukaisesti.
Tulosyksikkö: Hallintopalvelut (1100)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

48 000 euroa
-933 018 euroa
-885 018 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Tilinpäätösaikataulussa pyritään siihen, että tilinpäätös 2017 hyväksytään valtuustossa toukokuussa 2018. Talousarvioprosessin aikataulutus v. 2017-2018 talousarvioiden tapaan. ATK-järjestelmien kehittäminen. Henkilöstöhallinnon sähköistäminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tulosyksikkö: Luottamuselimet (1120)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-118 775 euroa
-118 775 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Toimielinten välisen yhteistyön lisääminen, tiedonkulun kehittäminen, esityslistojen
sähköistäminen.

Tulosyksikkö: Muu yleishallinto (1130)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-210 000 euroa
-210 000 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Yhteistyön kehittäminen.
Tulosyksikkö: Pelastuslaitos (1150)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-387 100 euroa
-387 100 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Yhteistyö Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Toiminta vastaamaan palvelutasopäätöstä.
Tulosyksikkö: Maaseutupalvelut (1310)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-77 711 euroa
-77 711 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaisten palvelujen toteutumisen
seuranta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

15.1.2018

10

LAUSUNTO POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOKSESTA
VUOSILLE 2018-2019
Khall 8 §
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös
kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava
niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat
sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma
palvelutason kehittämisestä.
Suomessa on meneillään laaja maakuntauudistus ja pelastustoimi on siirtymässä
maakuntien vastuulle. Pelastustoimen uudistus muuttaa nykyisen pelastustoimen
järjestelmää ja lainsäädännössä otetaan huomioon siirtymäsäännöksillä se, että nykyiset palvelutasopäätökset ovat voimassa siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset.
Sisäministeriö on suositellut, että jos pelastustoimen alueen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja jos viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen, voidaan viimeisimmän palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatkaa, mikä kuitenkin edellyttää kuntien kuulemista.
Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausuntoa 21.1.2018 mennessä pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan
jatkamisesta vuosien 2018–2019 voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2014-17
oheen liitetyillä tarkentavilla päätöksillä.
Liitteenä luonnos palvelutasopäätöksen 2018-2019 tarkennettavista kohdista sekä
liite. Palvelutasopäätös 2014-2017 sekä perustelumuistio lähetetään oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS:

Isonkyrön kunnalla ei ole huomauttamista pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen
voimassaoloajan jatkamisesta vuosien 2018-2019 voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2014-17 oheen liitetyillä tarkentavilla päätöksillä.
Isonkyrön kunta edellyttää kuitenkin, että Pohjanmaan pelastuslaitos selvittää perusteellisesti ja antaa vastauksen Isonkyrön paloaseman lähtövalmiudessa viime aikoina olleet puutteet ja varmistaa, että jokaiselle tehtävälle on jatkossa käytettävissä
riittävä miehistö kaikkina aikoina.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
MUUTETTU
EHDOTUS: Isonkyrön kunnalla ei ole huomauttamista pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen
voimassaoloajan jatkamisesta vuosien 2018-2019 voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2014-17 oheen liitetyillä tarkentavilla päätöksillä.
Isonkyrön kunta edellyttää kuitenkin, että Pohjanmaan pelastuslaitos selvittää perusteellisesti ja antaa vastauksen 28.2.2018 mennessä Isonkyrön paloaseman lähtövalmiudessa viime aikoina olleet puutteet ja varmistaa, että jokaiselle tehtävälle on
jatkossa käytettävissä riittävä miehistö kaikkina aikoina. Aseman virka-aikainen päivystys tulee säilyttää Isonkyrön paloasemalla.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ERÄIDEN KUNNAN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVIEN VUOKRA-ASUNTOJEN MYYNTI
Khall 9 §
Isonkyrön kunnan suorassa omistuksessa on tällä hetkellä 14 vuokra-asuntoa. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy on Isonkyrön kunnan omistama osakeyhtiön, joka omistaa 203 vuokra-asuntoa.
Sekä suorassa omistuksessa olevien että yhtiön omistamien asuntojen käyttöaste
on alentunut viime vuosina. Esimerkiksi suorassa omistuksessa olevista asunnoista
on tällä hetkellä vuokrattuna 11 kpl eli noin 79 %. Asuntosihteeri-isännöitsijä on kartoittanut ensi vaiheessa, mistä suorassa omistuksessa olevista asunnoista voitaisiin
luopua. Tällaisiksi ovat osoittautuneet As Oy Riihiranta II (Riihirannantie 4) kerrostaloasunnot, jotka ovat tällä hetkellä tyhjillään. Myöhemmin on tarkoitus pohtia asiaa
yksittäisten asuntojen kohdalla niiden mahdollisesti vapautuessa.
Kunta omistaa As Oy Riihiranta II:sta asunnon 13 (2. krs, 3h+k, 76 m2), asunnon 14
(3. krs, 2h+k, 59 m2) ja asunnon 16 (3. krs, 3h+k, 76 m2) hallintaan oikeuttavat
osakkeet.
Hallintosäännön 87 §:n mukaan käyttöomaisuuden myynnistä ja vuokraamisesta
päättää kunnanhallitus, ellei se ole edellä olevan mukaan lautakunnan tehtävänä.
Tällaisen irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus tai lautakunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille tai viranhaltijoille.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan lisätietoja kunnan suorassa
omistuksessa olevista asunnoista.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuudet kunnanjohtajalle asettaa julkisesti myytäväksi, hyväksyä tai hylätä ylimmän annetun tarjouksen ja tarvittaessa myydä parhaaksi katsomillaan ehdoilla As Oy Riihiranta II asuntojen 13, 14 ja 16 hallintaan oikeuttavat osakkeet.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSASTONHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI JA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Perusturvaltk 14.12.2017, 70 §
Palvelukeskuksen hoivaosaston toimessa oleva osastonhoitaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa osastonhoitajan toimesta 7.1.2018 alkaen. Kyseisessä toimessa oleva
henkilö on toimittanut kirjallisen irtisanoutumisen 21.11.2017 päivätyllä kirjeellä.
Hoivaosaston sairaanhoitajien tehtävänkuvaa on tarkoitus muuttaa, joten enää hoivaosastolla ei tarvitse osastonhoitajan nimikkeellä työskentelevää henkilöä. Nimikkeen muutoksen myötä syntyy myös kustannussäästöä tehtäväkohtaisessa palkassa.
Lisätietoja antaa palvelukeskuksen johtaja Helena Kahra-Smedlund puh. 050 432
0604
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta
-

että osastonhoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi ja

-

yhden sairaanhoitajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 9.1.2018 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 15.1.2018, 10 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että osastonhoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi ja antaa ko. toimeen täyttöluvan.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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ILMOITUSASIAT
Khall 11 §
1. Verohallinto 20.11.2017: Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.11.2017: Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2018: Isokyrö valt. os. laskennallinen peruste yhteensä 77 889
euroa
3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 16.11.2017: Lukiokoulutus – yksikköhinnat 2018,
Isokyrö korottamaton yksikköhinta 7 248,67 euroa
4. Valtiovarainministeriö 28.12.2017: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2018, Isokyrö
- peruspalvelujen valtionosuus
13 146 825 euroa/v
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus
3 555 003 ”
- kotikuntakorvaustulot
131 671 ”
- kotikuntakorvausmenot
- 153 056 ”
- opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa
- 203 109 ”
laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa
tarkoitettu rahoitus
Yhteensä
12 922 331 euroa/v
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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

15.1.2018
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 12 §
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:
- Vaasan seudun jätelautakunta
- Ympäristölautakunta
- Perusturvalautakunta
- Tekninen lautakunta

PÄÄTÖS:

12.12.2017
12.12.2017
14.12.2017
14.12.2017

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

15.1.2018
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VAASAN SEUDUN MATKAILU OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 13 §
Vaasan seudun Matkailu Oy on 11.12.2017 saapuneessa kirjeessä esittänyt seuraavaa:
”Yhtiökokous edellytti yhtiön hallituksen tekemään muutosesityksen kuntien matkailumarkkinoinnin määrärahoiksi. Osakassopimuksen kohta 11.1.2. tulee näin ollen
muuttaa ja yhtiön hallitus esittää seuraavaa muutosta.
Nykyinen 11.1.2 Markkinointirahoitus
Osapuolet osallistuvat vuosittain matkailun yhteismarkkinointitoimenpiteisiin (esim.
osallistuminen messuihin, esitteet, kampanjat, ilmoitukset ym.) vastaavan tasoisella
summalla kuin, mitä ne ovat vuodelle 2013 varanneet.
Vaasan seudun Matkailu Oy:n osakassopimuksen kohdan 11.1.2 esitys osakassopimuksen muutokseksi kuntiin
Matkailumarkkinointi ja sen toteutus, myyntitoimenpiteet ja osa niihin toimenpiteisiin
liittyviä henkilöstöresursseja rahoitetaan erillisellä budjetilla (ns. markkinointirahoitus). Osapuolet osallistuvat vuosittain matkailun yhteismarkkinointitoimenpiteisiin
(esim. osallistuminen messuihin, esitteet, kampanjat, ilmoitukset ym.) vähintään
1,18 €:lla/asukas. Tämä panostus on voimassa kolme (3) vuotta ja sitä tarkastellaan
kolmivuotiskauden lopussa.
Näkyvyys ja hyöty perustuvat suoraan kunkin Osapuolen matkailumarkkinointipanostuksiin.
Seudun matkailuyrityksillä on mahdollisuus osallistua omalla rahoituksella markkinointitoimenpiteisiin.”
Kunnan nykyinen rahoitusosuus voimassaolevan osakassopimuksen 11.1.2 perusteella on 2 000 euroa (alv 0). Kunnan asukasluku oli 31.12.2016 oli 4 712 asukasta.
Näin ollen uusi muutetun osakassopimuksen 11.1.2 kohdan mukainen rahoitusosuus olisi noin 5 560 euroa.
Lisäpanostus kunnan matkailun kehittämiseen on nähty perusteltuna.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vaasan seudun Matkailu Oy:n esityksen osakassopimuksen 11.1.2 kohdan muuttamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN
Khall 14 §
Kunnanvaltuusto on 9.11.2017 § 55 hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020, jossa todetaan, että ikäihmisten sosiaalipalveluiden toiminnot uudelleenarvioidaan ja suunnitellaan vuoteen 2030 saakka. Lisäksi todettaan, että tämä voi aiheuttaa toimintojen uudelleen järjestelyjä. Kunnanhallitus asettaa tehtävää varten toimikunnan. Selvityksen on oltava valmiina 30.6.2018 mennessä, huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus asettaa toimikunnan ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen uudelleenarvioimiseksi. Toimikunnan tehtävänä on laatia suunnitelma ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen järjestämiseksi vuoteen 2030 saakka sote- ja maakuntauudistus huomioiden.
Ehdotus hyväksyttiin ja toimikuntaan nimettiin kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, perusturvajohtaja Merja Latvala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo,
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Juhani Leskelä sekä kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Erkki Kuusikko. Kunnanhallitus päätti, että toimikunnan kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja Tero Kankaanpää. Toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

15.1.2018
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VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN
Khall 15 §
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 30 valinnut ympäristölautakunnan toimikaudeksi
2017–2021 seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Esa-Matias Heinonen
Marjut Pukkinen
Pentti Hänninen
Merita Buck
Pekka Kultti
Maiju Koivusalo
Liisa Kuusikko
Yrjö Welling

Ari Antila
Pirkko Viljanmaa
Väinö Pollari
Eila Rantala
Esa Killinen
Merja Högnäsbacka
Veli-Matti Kivimäki
Raija Saari

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Pentti Hänninen
Esa-Matias Heinonen

Veli-Matti Kivimäki on 27.11.2017 saapuneella kirjeellään ilmoittanut muuttaneensa
Isostakyröstä ja siten menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnanvaltuuston 3. varavaltuutettuna sekä ympäristölautakunnan jäsenenä.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrän
jäädessä vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

-

toteaa Veli-Matti Kivimäen menettäneen vaalikelpoisuutensa ja toteaa hänen
luottamustoimensa kunnanvaltuuston 3. varavaltuutettuna sekä ympäristölautakunnan varajäsenenä päättyneiksi
valitsee Veli-Matti Kivimäen sijaan ympäristölautakuntaan varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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-

PÄÄTÖS:

merkitsee tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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KUNNANJOHTAJAN SIVUTOIMI-ILMOITUS
Khall 16 §
Kunnallista viranhaltijaa koskevan lain mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus
kieltäytyä sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Muusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.
Hallintosäännön 71 §:n mukaan
”Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää hallintojohtaja. Kunnanjohtajan ja palvelualueiden johtajien sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja
sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen
kieltämisestä päättää kunnanhallitus.
Viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus hallintojohtajalle sellaisesta sivutoimesta joka ei edellytä työajan käyttämistä.”
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on 3.1.2018 jättänyt sivutoimi-ilmoituksen, jonka
mukaan hän toimii Suomen Koripalloliitto ry:n ja Kansainvälisen Koripalloliitto FIBA:n
erotuomaritarkkailijana, erotuomarikouluttajana, kurinpitopäällikkönä sekä komissaarina. Työskentely tapahtuu iltaisin, viikonloppuisin tai lomalla.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh. 040
574 8147.
KH:N PJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtaja Tero Kankaanpään sivutoimiilmoituksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosainen)
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 17 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 12.1.2018 Isonkyrön kunta myy n. 3 623 m2:n
tontin Taipale -nimisestä tilasta (kt 152-416-4-194) erotettavasta määräalasta Isonkyrön kunnan Taipaleen kylässä, joka muodostaa Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelissa 681 rakennuspaikan nro 5. Kaupan kohteena oleva alue on esitetty
karttaliitteessä. Kauppahinta on 3 043 euroa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

kauppakirja hyväksytään.

Ehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17
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: 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

