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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 78 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 79 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Reino Hintsa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINTA-ALUEEN JA LIITTYMISVELVOLLISUUDEN AJANKOHTAISKATSAUS
Khall 80 §
Ma. toimistoinsinööri Kati Kuuttila on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan viemäriverkoston toiminta-alueeseen liittymisvelvollisuudesta, uhkasakkomenettelystä, vapautushakemuksista ja liittymätilanteesta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että ma. toimistoinsinööri Kati Kuuttila oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.15-18.32.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 22.3.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 81 §
Kunnanvaltuuston 22.3.2018 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
- Vaalikelpoisuuden menettäminen ja varajäsenen valitseminen ympäristölautakuntaan
- Vesihuoltolaitoksen taksan korotus
- Keskustan asemakaava Tolkin alueella
- Kaavatunnusten määrittelystä päättäminen
- Lapinmäen asemakaava
- Valtuustoryhmien ilmoitukset
- Valtuuston tulevat kokouspäivät
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 22.3.2018 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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IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN / TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI
Khall 11.1.2018, 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.
__________

Khall 7.5.2018, 82 §
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen toimikunta on hyväksynyt loppuraporttinsa 25.4.2018.
Loppuraportissa kuvataan hoivaosaston nykytilanne kehittämistarpeineen ja vahvuuksineen, tarkastellaan ikäihmisten määrän kehitystä 2040-luvulle saakka, pohditaan mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksia ikäihmisten asumispalveluihin sekä
esitetään hoivaosaston osalta viisi ratkaisuvaihtoehtoa riskeineen ja mahdollisuuksineen.
Ns. maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti annettiin eduskunnalle 2.3.2017. Hallitus antoi eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi 8.3.2018. Maakunta-,
sote- ja valinnanvapauslait sekä pelastustoimen järjestämislaki ja kasvupalvelulaki
käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018. Tällöin lait voisivat tulla voimaan kesällä 2018. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää lokakuussa 2018. Sosiaalija terveyspalvelujen, pelastustoimen ja kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi
maakunnille 1.1.2020 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Koska valinta toimikunnan esittämien ratkaisuvaihtoehtojen välillä on riippuvainen
siitä, toteutuuko maakunta- ja soteuudistus esitetyssä muodossa, ratkaisua ei kannata tehdä ennen kuin maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan.
Toimikunnan loppuraportti jaetaan kunnanhallituksen jäsenille liitteenä. Raportti sisältää lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 20-kohdan mukaisia tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Kyseiset tiedot on poistettu
raportin julkisesta versiosta, mutta ne sisältyvät kunnanhallituksen jäsenille jaettavaan versioon.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee liitteen mukaisen Ikäihmisten sosiaalipalvelujen toimikunnan loppuraportin tiedoksi. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä sen jälkeen, kun
ns. maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOTISEUTUNEUVOKSEN ARVONIMEN HAKEMINEN
Khall 83 §
Arvonimi on tasavallan presidentin kansalaiselle myöntämä julkisen arvonannon
osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä
noin sata. Arvonimeä haetaan kirjallisesti, esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt,
yhteisöt tai molemmat yhdessä. Esitys arvonimen saajasta tulee myös perustella.
Haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä.
Arvonimeen ei liity oikeuksia eikä velvollisuuksia. Arvonimestä on maksettava vero.
Valtuutettu Väinö Pollari on vuodesta 1977 lähtien toiminut valtuutettuna tai varavaltuutettuna sekä useissa muissa luottamustehtävissä Isonkyrön kunnassa. Lisäksi
hän on useiden vuosikymmenien ajan osallistunut erilaisten isokyröläisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan. Merkittävän kotiseudun hyväksi tekemänsä työn vuoksi
Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry on hakemassa Kotiseutuneuvoksen arvonimeä Väinö
Pollarille ja pyytänyt Isonkyrön kuntaa hakemukseen hakijaksi sekä osallistumaan
kustannuksiin. Haettavaa kotiseutuneuvoksen arvonimeä ovat tukemassa myös Kyrönmaan Maaseutumuseo Osuuskunta, MTK Isokyrö sekä Kyrönmaan Paikallisosuuspankki. Hakemuksen yhteydessä on annettava sitoumus arvonimestä perittävän veron suorittamisesta. Kotiseutuneuvoksen arvonimestä suoritettava vero on
6.200 euroa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- esittää Väinö Pollarille kotiseutuneuvoksen arvonimeä
- sitoutua arvonimestä perittävän veron suorittamiseen siten, että Isonkyrön kunnan osuus on enintään 2.067 euroa

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA – SUOMEN ADVENTTIKIRKKO
Khall 84 §
Suomen Adventtikirkko anoo 5.4.2018 saapuneella kirjeellä vapautusta kiinteistöveroista vuodelta 2018. Kiinteistö on yksinomaan yleisessä ja yleishyödyllisessä käytössä.
1. Laitinen RN:o 4:43, kiinteistötunnus 152-405-0004-0043-S, osoitteessa Olkitie 2,
Tervajoki. Kiinteistövero 801,34 euroa.
Kunnanhallitus on 17.8.2015 § 122 päättänyt pitää toimivallan kiinteistöverosta vapauttamisessa veronkantolain 51 §:n mukaisesti kunnalla ajalla 1.1.2016 –
31.12.2018. Hallintosäännön 20 §:n mukaisesti kiinteistöveron vapautuspäätöksen
tekee kunnanhallitus. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a §:ää.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää vapautuksen em. kiinteistöverosta verovuodelta
2018.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TEKNISEN JOHTAJAN ILMOITUS VIRKASUHTEEN KOEAIKAPURUSTA JA VIRAN AUKI
JULISTAMINEN
Khall 85 §
Tekninen johtaja Jukka Kosonen on 2.5.2018 jättänyt ilmoituksen, jolla hän on purkanut virkasuhteensa välittömästi koeajalla. Hän on ottanut teknisen johtajan viran vastaan 13.11.2017. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8 §:n 3 momentin mukaan koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi.
Teknisen johtajan valinnasta päättää hallintosäännön 64 §:n mukaan valtuusto. Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita
viran avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa
kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- merkitsee tiedoksi tekninen johtaja Jukka Kososen ilmoituksen mukaisen teknisen johtajan virkasuhteen koeaikapurun ja toteaa virkasuhteen päättyneen
2.5.2018;
- julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi 31.5.2018 mennessä siten, että viran
kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suorittu soveltuva insinöörin tutkinto ja kokemusta teknisen alan
johtotehtävistä;
- päättää, että hakuilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla,
työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä Rakennuslehdessä;
- valitsee valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut ja tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Valintatoimikunta voi tarvittaessa käyttää henkilöarviointia.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja valintatoimikuntaan valittiin teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja. Valintatoimikunnan kokoonkutsujaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 86 §
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
Tekninen lautakunta
Keskusvaalilautakunta
Hyvinvointilautakunta
Ympäristölautakunta

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 87 §
Suomen Kuntaliitto 2.5.2018: Ennakollinen laskelma vuoden 2019 valtionosuuksista;
Isokyrö
- peruspalvelujen valtionosuus 13.035.970 euroa (13.146.825 euroa vuonna
2018, muutos -110.855 euroa),
- OKM valtionosuuksissa käytetty vuoden 2018 valtionosuutta -203.109 euroa
- valtionosuudet 2019 yhteensä 12.832.861 euroa.
Seuraava päivitys laskelmiin tehdään 14.6.2018.
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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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 83-85
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: 78-82, 86-87
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 83-85

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

