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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 105 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 106 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Perkiö ja Sirkku Rajamäki.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMIKUNNAN PERUSTAMISPÄÄTÖS, TEHTÄVÄNANTO JA ESITYS TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄKSI
Tmk 28.5.2018, 3 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 § 103 päättänyt valita liikuntahallin rakennustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston, teknisen lautakunnan puheenjohtajiston ja kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kunnanhallituksen 1. vpj Jaakko Pukkinen sekä esittelijäksi kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjäksi (vt.) tekninen johtaja.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunta valtuutetaan hankkimaan tarjousten perusteella rakennuskonsultti valvomaan hanketta ja toimimaan hankkeen eteenpäin
viemiseksi.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunnan tehtävät ja valtuudet tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta merkitsee kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen
ja tekee esityksensä rakennustoimikunnan tehtäväksi ja valtuuksiksi.
PÄÄTÖS:
Rakennustoimikunta merkitsi kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen.
Lisäksi rakennustoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että rakennustoimikunta:
1. vastaa liikuntahallin rakennuttamisen hallinnoimisesta ja toteuttamisesta,
2. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hankkeen lopulliset suunnitelmat,
3. päättää hyväksyttyihin lopullisiin suunnitelmiin mahdollisesti tehtävistä vähäisistä
muutoksista,
4. päättää hankkeen suorittamistavasta,
5. tekee esityksen kunnanhallitukselle urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä hallintosäännön mukaisesti,
6. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta,
7. informoi kunnanhallitusta hankkeen etenemisestä.
Rakennustoimikunta voi delegoida päätösvaltaansa viranhaltijalle.
__________
Khall 11.6.2018,107 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennustoimikunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNNON ANTAMINEN HALLINTO-OIKEUDELLE ISONKYRÖN KUNNANVALTUUSTON
22.3.2018 § 55 TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN JOHDOSTA TEHDYSTÄ VALITUKSESTA
Khall 108 §
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2018 §:n 5 kohdalla päättänyt
hyväksyä Keskustan asemakaavan ja kaavaselostuksen Tolkin alueella.
Vaasan hallinto-oikeus on 23.5.2018 saapuneessa lausuntopyynnössä ilmoittanut,
että kyseiseen päätökseen on haettu muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta yhdellä
valituksella.
Vaasan hallinto-oikeus pyytää Isonkyrön kunnanhallitusta toimittamaan hallinto-oikeuteen kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen sen puolesta johtosääntönsä mukaisesti antaman lausunnon sekä valituksenalaisen päätöksen perusteena oleva
asiakirjat alkuperäisinä.
Hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 21. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää
asiat, jotka koskevat selityksen antamista kunnanvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätöstä ei ole kumottava.
Valitus jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina. Valmisteltu lausuntoluonnos on pykälän liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT, PALVELUMAKSUJEN HINTOJEN ALENTAMINEN
Khall 109 §
Seinäjoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.5.2018 § 171, todennut erikoissairaanhoidon menojen kasvaneen merkittävästi alkuvuoden aikana. Kasvu on ollut
selvästi nopeampaa kuin Seinäjoen kaupungin muissa menoissa ja myös oleellisesti
suurempaa kuin keskeisten tulojen kasvu.
Ajalla 1–4/2018 Seinäjoen kaupungin erikoissairaanhoidon palvelumaksut ovat kasvaneet 8,5 %, kun kasvu koko sairaanhoitopiirissä on 4,1 %.
Kokonaisuudessaan kysymys on luonnollisesti palvelujen käytön määrästä, mutta
myös hinnoittelusta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on kokouksessaan 21.5.2018 käsitellyt asian Talouden raportti – huhtikuu 2018. Pykälässä
on käyty läpi toimintakulujen ja -tuottojen kehitys ja niihin vaikuttavat tekijät.
Valmistelutekstissä arvioidaan palvelumaksujen osata, että ”edellisen vuoden kaltainen hinnanalennus ei ole nyt mahdollista”.
Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon volyymin kasvun voi kuitenkin arvioida vaikuttavan positiivisesti koko vuoden tulokseen. Hyvä tulokehitys kompensoi mahdollisen
muuttuvien kulujen kasvun ja kiinteät kulut eivät kasva menokehityksen kasvun
mukaan. Erikoisaloilla, joissa kysyntä on kasvanut, on tuottoja myös enemmän,
jolloin hintoja voidaan laskea.
Sairaanhoitopiirin tulee tehostaa toimintaansa siten, että hintojen alentaminen on
mahdollista. Niillä erikoisaloilla, joilla palvelujen kysyntä näyttää (esimerkiksi naistentaudeilla ja lastentaudeilla) vähenevän, kiinteitä kustannuksia tulee vähentää,
jolloin palvelujen hintoja on mahdollista alentaa.
Lisäksi Seinäjoen kaupunginhallitus on todennut, että sairaanhoitopiirin tulee korjata
palvelumaksujen laskutusta siten, että tulevaisuuteen ja sote -valmisteluun liittyvät
kustannukset ovat selkeästi erotettavissa eivätkä vyöry palvelujen hintoihin. Oikea
laskutusperuste on asukaslukuun perustuva laskutus, jolloin tulevaisuuden toimintaan kohdistuvat kustannukset jakaantuvat koko sairaanhoitopiirin alueelle oikeudenmukaisesti.
Edellä olevaan liittyen Seinäjoen kaupunki esitti, että sairaanhoitopiiri valmistelee
palvelumaksujen alentamiseen liittyvän asian niin, että palvelumaksujen alennus
voidaan toteuttaa mahdollisimman pian, esimerkiksi viime vuoden tapaan
1.8.2018 alkaen.
Lisäksi Seinäjoen kaupunginhallitus esittää muille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille, että ne yhtyisivät Seinäjoen kaupungin vetoomukseen hintojen
alentamisesta.
--

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Isonkyrön kunnan erikoissairaanhoidon menojen kehitys on alkuvuoden aikana ollut
alenevaa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Ajalla 1–4/2018 Isonkyrön kunnan erikoissairaanhoidon palvelumaksut ovat alentuneet 19,2 %. Toisaalta on todettavana, että edellisenä vuonna alkuvuoden kustannukset olivat vastaavasti poikkeuksellisen korkeat. Pienelle kunnalle suuretkin vaihtelut erikoissairaanhoidon kustannuksissa ovat tyypillisiä ja vaihteluvälit ovat kasvaneet viime vuosina, mikä tekee budjetoinnin erityisen haastavaksi. Vaikka alkuvuoden kustannuskehitys on Isonkyrön osalta ollut suotuisa, on Seinäjoen kaupunginhallituksen näkemys palvelumaksujen hintojen alentamisesta perusteltu.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunnanhallitus esittää, että sairaanhoitopiiri valmistelee palvelumaksujen
alentamiseen liittyvän asian niin, että palvelumaksujen alennus voidaan toteuttaa
mahdollisimman pian, esimerkiksi viime vuoden tapaan 1.8.2018 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 110 §
Pauli Kytöharju pyytää 21.5.2018 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista välittömästi henkilökohtaisista syistä.
Pauli Kytöharju on kuntavaaleissa 2017 valittu kunnanvaltuustoon toimikaudeksi
2017-2021.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 22 valinnut Pauli Kytöharjun suhteellisten vaalien
vaalilautakuntaan varajäseneksi ja § 29 teknisen lautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää
eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan luottamushenkilö
pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka,
kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 17.2 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja
kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Kansallisen Kokoomuksen 1. varavaltuutettu on Jenni Jaatinen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

-

PÄÄTÖS:

myöntää Pauli Kytöharjulle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä sekä teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi
Jenni Jaatisen
valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valitsee tekniseen lautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUKSEN ALUEVASTAAVAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN
Khall 111 §
Kunnanhallitus on 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupaa varhaiskasvatuksen aluevastaavan viran täyttämiseen toistaiseksi 1.8.2018 alkaen. Virka on ollut täytettynä
vuodeksi, 31.7.2018 saakka.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuksen aluevastaavan viran täyttämiseen 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 31.5.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 112 §
Kunnanvaltuuston 31.5.2018 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•
•
•
•
•
•

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden
johdosta
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
Vuoden 2017 tilinpäätös
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2022
Varavaltuutetun määrääminen

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 31.5.2018 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

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMISILMOITUS
Khall 113 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli on 4.6.2018 saapuneella kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virasta
6.8.2018 alkaen. Hallintosäännön 76 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen
tietoon.
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan valinnasta päättää hallintosäännön 64 §:n mukaan valtuusto.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Sallin irtisanoutumisen virastaan
6.8.2018 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN VIRAN HOITO
Khall 114 §
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli on 4.6.2018 saapuneella kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virasta
6.8.2018 alkaen. Hallintosäännön 76 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen
tietoon.
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan valinnasta päättää hallintosäännön 64 §:n mukaan valtuusto.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Hallintosäännön 12 §:n 4 momentin mukaan palvelualueiden johtajien sijaisista
päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja päättää palvelualueen johtajan sijaisesta
enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Eduskunnan käsiteltävänä olevalla maakunta- ja soteuudistuksella on oma vaikutuksensa myös kunnan organisaatioon. Kunnan tehtävä hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseksi tulee korostumaan, mikäli maakunta- ja soteuudistus toteutuu. Tällä saattaa olla vaikutuksia myös nyt käsiteltävänä olevan viran tehtäväalueeseen. Näin ollen on tarkoituksenmukaista hoitaa virkaa pidemmällä sijaisuudella.
Käytettävissä olevia päteviä sijaisia kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan tehtävään
on kartoitettu kesäkuun alussa. Pätevän sijaisen rekrytointi näyttäisi edellyttävän pidempää sijaisuutta, mihin kunnanjohtajalla on hallintosäännön perusteella valtuudet
nimittää.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

valita vt. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajaksi filosofian maisteri Pirjo Humalaisen yhden vuoden määräajaksi sekä

-

valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan viranhoidon aloituspäivän.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HANKERAHOITUKSEN HAKEMINEN NUORISOVALTUUSTON SUUNNITTELEMALLE TAPAHTUMALLE
Khall 115 §
Isonkyrön nuorisovaltuusto on suunnitellut nuorille suunnattua musiikkitapahtumaa
”Pukkilansaari goes wild” Pukkilansaaressa 1.9.2018. Tapahtumassa on musiikkiesiintyjiä ja erilaista oheistoimintaa. Nuorisovaltuusto on päättänyt kokouksessaan
21.3.2018, että tapahtumalle yritetään hakea rahoitusta Yhyres-yhdistykseltä, sillä
oman budjetin puitteissa tapahtumaa on mahdoton järjestää. Isonkyrön kunnan tulee olla kehittämishankkeella hakijana.
Haettava rahasumma on 16.769 euroa, joka koostuu muun muassa esiintyjäpalkkioista, oheisaktiviteeteista, Pukkilansaaren vuokrasta ja järjestysmiehistä, tekniikasta
ja matkakuluista. Omarahoitusosuus 1.863 euroa koostuu nuorisovaltuuston ja muiden nuorien vapaaehtoistyöstä suunnittelussa ja toteutuksessa.
Nuorisovaltuusto esittelee hanketta hakemustekstissään: ”Isonkyrön nuorisovaltuusto haluaa järjestää musiikkitapahtuman isokyröläisille sekä lähikunnissa asuville
nuorille. Nuorisovaltuuston tavoite on toimia nuorten hyväksi sekä järjestää toimintaa ja aktiviteetteja nuorille kuntaamme. Nuorisovaltuusto haluaa edistää myös Isonkyrön nuorisovaltuuston näkyvyyttä nuorten keskuudessa. Nuorten osallistuvuutta
pyritään lisäämään ja tarjotaan heille vaihtoehtoista tekemistä esimerkiksi alkoholin
käytön ja tietokonepelien pelaamisen sijaan. Kaikille halutaan antaa mahdollisuus
osallistua tapahtumaan varallisuuteen katsomatta. Yksi tavoitteista on myös tutustuttaa Isonkyrön nuoret Pukkilansaareen, jossa tähän mennessä on ollut pääosin aikuisten tapahtumia. Nuorisovaltuusto haluaa nuorten nauttivan Isossakyrössä asumisesta, mikä voisi mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa ja kasvaessaan he jäisivät kuntaan asumaan.”
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta hakee nuorisovaltuuston esittämälle
hankkeelle hankerahoitusta Yhyres-kehittämisyhdistys ry:ltä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2018
Khall 116 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden
toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja
tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan
hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on
esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 33,3
(4kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-4/2018 on liitteenä.
Vaalit-tulosyksikkö sisältää presidentinvaaleista aiheutuneita kuluja. Mm. kokouspalkkiot eivät sisälly vielä tammi-huhtikuun kuluihin maksuaikatauluista johtuen. Loppuvuodesta kuluja aiheutuu vielä mahdollisista maakuntavaaleista, mihin on talousarviossa varauduttu.
Hallintopalveluissa henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet vähän suurempina kuin tasaisella toteutumalla. Kulut tasoittuvat loppuvuodesta
mm. sen vuoksi, että vuosilomien ajan palkat maksetaan tasetililtä. Palveluiden ostot
ovat toteutuneet 23,7 %. Avustuksia ei ole maksettu alkuvuodesta 2018. Vuokrat
ovat toteutuneet budjetoitua suurempana sisäisistä vuokrista johtuen.
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Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Määrärahojen riittävyys riippuu mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö
sisältää myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta. Verotuskustannukset tiliöidään neljännesvuosittain, mistä johtuen toteutumassa on kolmen kuukauden kustannukset.
Pelastuslaitos on toteutunut talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa ja vuoden 2018
palvelua ei ole vielä laskutettu.

Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-4/2018 sekä tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-4/2018 ovat liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-huhtikuun toteutumassa on 36,0 % ja toimintakulujen 32,2 %. Verotuloja on
saatu 5,47 milj. euroa, joka on 35,7 % budjetoidusta. Koko vuoden verotuloja heikentää marraskuun muita kuukausia alhaisempi tai jopa negatiivinen tilitys. Ensimmäiset arviot marraskuun tilityksestä saadaan kesä-heinäkuussa. Valtionosuuksia
on saatu 4,31 milj. euroa (33,6 %). Vuosikate tammi-huhtikuulta on n. 1,394 000 euroa.
Kirjaustavasta johtuen vuoden 2018 tammi-huhtikuun toteutuma sisältää lähes
kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen toteutuma sisältää muutamia vain
kerran vuodessa laskutettavia menoeriä ja toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio
ei ole laskuttanut vielä lainkaan vuoden 2018 menoja, myös osa toimintatuotoista
puuttuu laskutusaikatauluista johtuen.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-huhtikuussa on 34,1 %.
Toteutuma on alkuvuodesta etupainotteinen, koska vuosilomien aikaiset palkkakustannukset kirjautuvat tasetilille. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut 3,71 milj.
euroa (30,7 %), mikä on 366 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavana
ajankohtana (4,08 milj. euroa vuonna 2017). Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet
tammi-huhtikuussa 2018 Isossakyrössä 1,88 milj. euroa, kun vuonna 2017 vastaavana ajankohtana ne olivat 2,32 milj. euroa eli laskua vastaavaan ajankohtaan on yli
400 000 euroa. Vuoden 2017 tammi-huhtikuun erikoissairaanhoidon menot olivat
poikkeuksellisen suuret, sillä ne olivat n. 300 000 euroa vuoden 2016 vastaavaa
ajankohtaa suuremmat.
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-4/2018 ja kunnan tuloslaskelman toteutumavertailun 1-4/2018 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-4/2018.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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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 www-sivuilla,
ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrö-lehdessä, 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,
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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.
__________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 118 §
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:

Perusturvalautakunta
16.5.2018
Sivistyslautakunta
17.5.2018
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 25.5.2018 § 35/ KL-Kuntahankinnat Oy:n ITlaitteita ja niihin liittyviä palveluita koskevaan puitesopimukseen liittyminen

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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TILUSVAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 119 §
Isonkyrön kunnan ja yksityisten maanomistajien kesken on neuvoteltu maa-alueiden
vaihtamisesta vapaaehtoisella tilusvaihdolla osapuolten välillä. Tilusvaihto on tilusjärjestely, jolla parannetaan tilussijoitusta ja tehostetaan maankäyttöä vaihtamalla
eri kiinteistöihin kuuluvia alueita keskenään. Asianosaiset hakevat vapaaehtoista
tilusvaihtoa maanmittauslaitokselta. Tehtävällä vaihdolla parannetaan Isonkyrön
kunnan vesilaitoksen toimintaedellytyksiä ja toisaalta parannetaan yksityisen maanomistajan maanviljelyn toimintaedellytyksiä alueella.
Kolme yksityistä maanomistajaa (kunkin omistusosuus 1/3) luovuttavat Isonkyrön
kunnalle:
-

kiinteistön PALO II Isonkyrön kunnassa pinta-alaltaan n. 0,8700 ha käsittäen viljelys- ja metsämaata
määräalan kiinteistöstä TAKALAMPI pinta-alaltaan n. 0,2270 ha käsittäen metsämaata
kiinteistön PÄÄTTÖMÄNNEVA pinta-alaltaan n. 0,7600 ha käsittäen viljelys- ja
metsämaata
määräalan kiinteistöstä TAKALAMPI pinta-alaltaan n. 1,9800 ha käsittäen viljelys- ja metsämaata.

Kiinteistöt ja määräalat on merkitty tilusvaihtokirjan liitteeseen.
Vastaavasti Isonkyrön kunta luovuttaa kolmelle yksityisille maanomistajille (kunkin
omistusosuus 1/3):
-

määräalan kiinteistöstä VESIPAIKKA I pinta-alaltaan n. 8,3900 ha käsittäen metsämaata.

Määräala on merkitty tilusvaihtokirjan liitteeseen.
Vaihtokohteet ovat samanarvoisia, joten välirahaa ei makseta. Luonnos tilusvaihtokirjaksi on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen luonnos tilusvaihtokirjaksi hyväksytään ja antaa Isonkyrön kunnan suostumuksen tilusvaihdon hakemiseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 107, 114, 115, 117, 119
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: 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118,
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 107, 114, 115, 117, 119
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