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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 151 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 152 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jouni Mäkynen ja Nina Perkiö.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KYRÖÖNTIEN ALUEELLA / OIKAISUKEHOTUS
Jaosto 13.3.2017, 5 §
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle tämän lisäksi päiväkodin rakentaminen sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna Paananen,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää
- käynnistää keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella
- kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan yleisesti nähtäväksi ja se annetaan
tiedoksi osallisille.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.
__________

Jaosto 30.10.2017, 36 §
Keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.4.2017 – 12.5.2017 välisenä aikana.
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva kaavaluonnos on valmistunut lokakuun lopussa. Kaavaluonnos esitellään elinkeino- ja kaavoitusjaostolle ennen kokousta.
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa alueelle päiväkodin rakentaminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä. Osayleiskaavan liikenneratkaisut on tarkoitus tarkentaa asemakaavaratkaisujen yhteydessä.
Keskustan asemakaavan muutokseen ja laajennukseen voi tutustua kunnan kotisivujen kautta www.isokyro.fi , josta löytyy linkki FCG Oy:n kaavahankkeen sivustoille:
https://projektit.fcg.fi/projektit/isokyro_keskusta_kyroontien_alue/
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06 4701111.
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen johtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että
hyväksytään kaavaluonnos ja kaavaselostus asetettavaksi
julkisesti nähtäville.
nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla ja Pohjankyrö-lehdessä
kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan kotisivuilla
asiakirjoista pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittujen viranomaisten lausunnot.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.
_________

Jaosto 19.2.2018, 15 §
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien alueella koskeva kaavaluonnos on ollut nähtävillä 30.11.2017 – 05.01.2018 välisen ajan.
Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia määräaikaan mennessä. Viranomaisten
antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen p. 06 470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

-

hyväksytään keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien
alueella koskeva kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä sekä kunnan
virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

Asian käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti:
”Kortteli 430 ja sen itäpuolella oleva viheralue poistetaan nähtäville asetettavasta
kaavaehdotuksesta”.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 7.5.2018, 25 §
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien alueella koskeva kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.3.–4.4.2018 välisen ajan.
Ehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Lausuntojen ja muistutuksen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Palautteen johdosta asemakaavakartalle tehtiin yksi lisäys meluesteen rakentamisvaatimuksesta.
MRA 32 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole
tarpeen, jos asemakaavaehdotukseen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset, kuullaan erikseen.
Osallisille tarjottu 19.4.2018 toimitetulla kirjeellä mahdollisuutta jättää kirjallinen
muistutus asemakaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista. Muistutukset on pyydetty toimittamaan viimeistään 2.5.2018 ennen kello 16.00 joko kirjeitse tai sähköpostitse.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään muistutusta.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä. Erilliskuulemisen kirje jaetaan
oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus (liite) Kyrööntien
alueella ja kaavaselostus (liite) hyväksytään.
Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaehdotusta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.50.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 21.5.2018, 91 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Keskustan asemakaavan
muutos ja laajennus (liite) Kyrööntien alueella ja kaavaselostus (liite) hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 31.5.2018, 12 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 17.9.2018, 153 §
Maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaan:
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään muutoksenhausta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kunnan hyväksyttyä yleiskaavan tai asemakaavan
tehdä kunnalle kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi.
Oikaisukehotus tulee tehdä kaavaa koskevan päätöksen valitusajan kuluessa.
Oikaisukehotuksen antamiseen ei saa valittamalla hakea muutosta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoitettava oikaisukehotuksen
tekemisestä hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden on ilmoituksen saatuaan lähetettävä kunnalle tiedot päätöksestä tehdyistä valituksista. Hallinto-oikeuden tulee
myös ilmoittaa valittajille tehdystä oikaisukehotuksesta.
Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.
Kunnanvaltuuston päätökseen on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jättänyt 26.6.2018 päivätyn oikaisukehotuksen, jossa he katsovat, että Kyrööntien kaavamerkintä on maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin vastainen ja vaativat kaavaa oikaistavaksi siten, että Kyrööntien osuus osoitetaan asemakaavassa kaduksi.
Muilta osin päätökseen ei kohdistu valituksia tai oikaisukehotuksia.
Kunnanhallitus on 27.8.2018 § 143 päättänyt määrätä Keskustan asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella tulemaan voimaan maakäyttö- ja
rakennuslain 201 §:n perusteella lukuun ottamatta päätöksen liitekarttaan merkittyä
tiealuetta ja siihen välittömästi rajoittuvia liittymäkieltomerkintöjä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavakartassa Kyrööntie, mt 7202 on merkitty liikennealueena (LT).
Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisesti maanteiden liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden
jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa muuta kuin paikallista liikennettä.
ELY-keskus katsoo, että Kyrööntie 7202 palvelee pääasiassa paikallista liikennettä,
liikennettä, joka ohjautuu valtatietä 18 Isonkyrön keskustaan ja sen läheisille asumiseen tarkoitetuille alueille eikä se täten ole edellä mainitun mukaisesti maantietä.
ELY-keskuksen lausunnossa luonnoksesta (22.1.2018) ja lausunnossa ehdotuksesta (4.4.2018) on tuotu esille, että Kyrööntien (7202) osuus tulee muuttaa kaavassa kaduksi.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on ehdotusvaiheen vastineessa ELY-keskuksen lausuntoon todennut vastineessaan seuraavaa:
”Kyrööntie on yhdystienä rantatie 7200 Isokyrö - Tuurala ja 7210 Tuurala –
Oravainen väli liittyen valtatie 8:aan. Paikallisen liikenteen lisäksi Kyrööntietä
käyttävät läpikulkuun raskas liikenne (mm. puukuljetukset) ja pohjoiseen menevät
matkailijat. MRL:n mukaisesti kaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kyrööntie on tarkoituksenmukaista käsitellä erillisenä kaavaprosessina siten, että kokonaisuuteen saadaan mukaan myös Knaapilantien risteyksen
jälkeinen osuus.”
-Kaavoittajan kanssa on järjestetty neuvottelu 24.8.2018. Neuvottelussa katsottiin,
että Kyrööntien voidaan katsoa pääasiassa palvelevan paikallista liikennettä ELYkeskuksen esittämällä tavalla, vaikka osa liikenteestä on kunnan vastineessa esittämällä tavalla läpikulkuliikennettä. Näin ollen ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukainen näkemys on perusteltu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 a §:n mukaan asemakaavassa kaduksi osoitettu
maantie muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty.
Korjattu kaavakartta ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto tekee oikaisukehotuksen johdosta MRL 195 §:n 4 momentin mukaisen kaavaa koskevan
päätöksen, jolla kaavaa muutetaan siten, että Kyrööntien osuus merkitään kaduksi
välillä Knaapilantie – korttelin 1201 länsinurkka (620 m).
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 a §:n mukaan asemakaavassa kaduksi osoitettu
maantie muuttuu kaduksi kadunpitopäätöksellä. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty.
Kaikilla valitukseen oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIVIKKO 6 -NIMISEN TILAN KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 154 §
Kunnanhallitus on 17.8.2015 § 119 hyväksynyt kauppakirjan, joka on allekirjoitettu
2.7.2015, ja jolla Isonkyrön kunta on myynyt yksityiselle henkilölle Kivikko 6 -nimisen
tilan RN:o 6-188 Isonkyrön Ventälän kylässä. Tontin pinta-ala on noin 2.512 m² ja se
muodostaa Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelissa 750 rakennuspaikan nro
5. Kauppahinta oli 7.536 euroa.
Kauppakirjassa ostaja on sitoutunut rakentamaan tontille kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien asuinrakennuksen valmiiksi. Muussa
tapauksessa tontin ostaja on sitoutunut maksamaan kunnalle sakon, jonka määrä
on 10.000 euroa. Kunnanhallitus voi kauppakirjan mukaan hakemuksesta ja painavista syistä pidentää edellä mainittua määräaikaa.
Ostaja on 17.8.2018 päivätyllä hakemuksella pyytänyt, että kunta ostaisi tontin häneltä takaisin. Hän ei ole täyttänyt rakentamisvelvoitettaan määräajassa henkilökohtaisesta syystä.
Liitteen mukaisella kauppakirjaluonnoksella kunta ostaisi kyseisen tilan takaisin kunnalle. Kauppahinta olisi 7.296 euroa. Rakennuspaikka on tämän jälkeen tarkoitus
laittaa uudelleen myyntiin.
Kauppakirjaluonnoksen julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
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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TORPPA -NIMISEN TILAN KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 155 §
Kunnanhallitus on 7.9.2015 § 131 hyväksynyt kauppakirjan, joka on allekirjoitettu
20.8.2015, ja jolla Isonkyrön kunta on myynyt kahdelle yksityiselle henkilölle määräalan Larva-Jussila -nimisestä tilasta Rn:o 7:42 sekä määräalan Lehtoranta -nimisestä tilasta Rn:o 2:208. Määrä-alat sijaitsevat Isonkyrön Ventälän kylässä Riihimäen alueen asemakaavan korttelissa n:o 711 rakennuspaikka n:o 2. Tontin kokonaispinta-ala on n. 2.577 m². Kauppahinta oli 2.577 euroa.
Kauppakirjassa ostajat ovat sitoutuneet rakentamaan tontille kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien asuinrakennuksen valmiiksi. Muussa
tapauksessa tontin ostaja on sitoutunut maksamaan kunnalle sakon, jonka määrä
on 10.000 euroa. Kunnanhallitus voi kauppakirjan mukaan hakemuksesta ja painavista syistä pidentää edellä mainittua määräaikaa.
Ostaja on 20.8.2018 päivätyllä hakemuksella pyytänyt, että kunta ostaisi tontin heiltä
takaisin 3.500 euron hinnalla. He eivät ole täyttäneet rakentamisvelvoitettaan määräajassa. He eivät kertomansa mukaan saaneet toiveidensa mukaiselle rakennushankkeelle rakennuslupaa. He ovat lohkoneet tontin kustannuksellaan.
Liitteen mukaisella kauppakirjaluonnoksella kunta ostaisi kyseisen Torppa -nimisen
tilan takaisin kunnalle. Kauppahinta olisi 3.260 euroa. Rakennuspaikka on tämän
jälkeen tarkoitus laittaa uudelleen myyntiin.
Kauppakirjaluonnoksen julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
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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KUNNANVALTUUSTON 6.9.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 156 §
Kunnanvaltuuston 6.9.2018 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•
•
•
•
•
•
•

Eroanomus luottamustoimista
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan irtisanoutumisilmoitus
Eroanomus luottamustoimista
Lisämäärärahaesitys jääkiekkokaukalon siirtämiseen
Lisämäärärahaesitys ojan, vesi-, viemäri- ja keskijännitekaapelin siirtämiseksi Kyrööntien alueella korttelissa 1201
Lisämäärärahaesitys palvelukeskuksen ilmanvaihtosaneeraukseen
Teknisen johtajan virkavaali

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

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 6.9.2018 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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ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 157 §
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus on 31.8.2018 esittänyt jäsenkunnilleen, että perussopimusta muutetaan 1.1.2019 alkaen palvelujen ja niiden järjestämisen sekä jäsenkuntien lukumäärän osalta.
Kuntalain 57 §:n mukaan:
”Jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa,
jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen
ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.”
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus on hyväksytty jäsenkunnissa 2012, ja se on tullut voimaan 1.1.2013. Perussopimuksen voimaan tulon jälkeen Sosiaalihuoltolaki on muuttunut sisällöltään ja pykäliltään merkittävällä tavalla v. 2015 alusta lukien. Samoin jäsenkuntien lukumäärä on muuttunut,
koska Jalasjärven kunta ja Kurikan kaupunki ovat yhdistyneet.
Uusittu Sosiaalihuoltolaki on perusta tuotettaville asumispalveluille ja laitospalveluille. Niistä on maininta myös erityishuoltolaissa (§ 32), jota muutettiin 10.6.2016.
Vuonna 2015 voimaan tullut Kuntalaki edellyttää (§ 90), että hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kuntayhtymän valtuusto on vahvistanut Kuntalain mukaisen hallintosäännön 16.11.2016. Lisäksi perussopimuksen voimaantulosta määräävä Kuntalain pykälä on vaihtunut.
Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan voimassa oleva perussopimus. Kuntayhtymän hallituksen esittämät muutokset perussopimukseen on esitetty seuraavassa
tummennettuna.
1. Perussopimuksen 2 §:n 1. momentti kuuluu seuraavasti:
”Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan
1) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) säädettyjä palveluja;
2) vammaisten ja vajaakuntoisten työhönkuntoutuspalveluja sekä työllistymistä
edistäviä palveluja;
3) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa
laissa (380/87 = vammaispalvelulaki) tarkoitetuista vammaispalveluista palveluasumista, kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta ja tulkkipalveluja,
4) lastensuojelulaissa (683/83) tarkoitettuja laitospalveluja ja niihin liittyviä avohuollon tukipalveluja,
5) kehitysvammalaissa ja vammaispalvelulaissa tarkoitetuille vammaisille henkilöille asuntoja jälleenvuokrausmenettelyä käyttäen,
6) päihdehuoltolaissa (41/86) tarkoitettuja palveluja laitoshoitona, katkaisuhoitona
ja klinikkatoimintana sekä
7) sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 21 §:n mukaisia asumispalveluja ja
22 §:n mukaisia laitospalveluja.”
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2. Perussopimuksen 2 §:n 2. momentti kuuluu seuraavasti:
”Edellä 1. momentin 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdissa tarkoitettuja toimintoja ja palveluja
järjestetään vain niiden kuntien puolesta, jotka ovat päättäneet asianomaiseen
toimintaan osallistumisesta”.
3. Perussopimuksen 3 §:n 1. momentti kuuluu seuraavasti:
”Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki,
Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, Teuva, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vimpeli, Vöyri ja Ähtäri”.
4. Perussopimuksen 7 § kuuluu seuraavasti:
”Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä”.
5. Perussopimuksen 23 § kuuluu seuraavasti:
”Tämä perussopimus tulee voimaan, kun Kuntalain 57 § 1 momentin edellyttämä vähimmäismäärä kuntayhtymän jäsenkunnista on sen hyväksynyt”.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimukseen hyväksytään edellä esittelytekstissä esitetyt muutokset
1.1.2019 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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ESKOON KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
Perusturvaltk 29.8.2018, 36 §
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää esityksiä taloussuunnitelmansa ja
toimintansa kehittämistä varten. Vastaukset lausuntopyyntöön tulee esittää
31.8.2018 mennessä.
Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ja maakuntauudistus
vaikuttavat palvelujen rakentumiseen tulevaisuudessa, joten tarvitaan edelleen tiivistä
yhteistyötä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välillä.
Isonkyrön kunnasta halutaan painottaa edellisten vuosien tapaan sitä, että Eskoon
ja kuntien välisessä yhteistyössä asiakkaille suunnatut palvelut tulisi pystyä järjestämään siten, että asiakas saa tarpeidensa mukaiset riittävät palvelut kustannustehokkaasti. Huolellinen kustannusten tarkastelu ja palvelujen mahdollisimman tehokas
tuottaminen on kaikkien jäsenkuntien kannalta hyvä asia. Suoritehinnat tulee pitää
enintään vuoden 2018 tasolla.
Uutta innovatiivista palvelutarjontaa tarvitaan, jotta voidaan tukea esim. nuorten kehitysvammaisten mahdollisuuksia asua itsenäisemmin. Lisäksi myös nuorten kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksiin tulee löytää uusia väyliä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle pykälätekstin mukaisen lausunnon lähetettäväksi
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelujen kehittämiseksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 17.9.2018, 158 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ VAASAN SEUDUN JA SUUPOHJAN
ALUEEN MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)
Khall 159 §
Vaasan kaupunki sekä Isonkyrön kunta ovat allekirjoittaneet 21.3.2016 otsikossa
mainitun yhteistyösopimuksen, joka on voimassa 31.12.2018 saakka.
Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi esittää, että jatketaan yhteistyösopimusta työllistymistä edistävästä Vaasan seudun ja Suupohjan alueen monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP) ajalle 1.1.2019-31.12.2020.
Liitteenä on yhteistyösopimusluonnos.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä Vaasan
seudun ja Suupohjan alueen monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 160 §
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:

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Perusturvalautakunta

21.8.2018
28.8.2018
29.8.2018

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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ILMOITUSASIAT
Khall 161 §

1.

Koiramäen Majatalo irtisanonut sopimuksen löytöeläinten kuljettamisesta,
säilyttämisestä ja hoidosta 22.8.2018 alkaen, sopimus on voimassa
22.11.2018 asti.

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

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasian tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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LIIKUNTAHALLIN RAKENNUTTAMISEN TILANNEKATSAUS
Khall 162 §
Liikuntahallin rakennustoimikunta on hyväksynyt 28.5.2018 § Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljasen tarjouksen 25.5.2018 liikuntahallin hankesuunnittelun jatkosta. Tarjous sisälsi rakennuslupavaiheen pääpiirustukset sekä KVR-tarjouspyyntöasiakirjat
pääpiirustusten pohjalta.
Rakennustoimikunta on 2.8.2018 § 13 hyväksynyt Ramboll Oy:n tarjouksen rakennuttajakonsulttitehtävästä, mikäli jatkoneuvotteluissa todetaan, että se vastaa hankkeen vaatimuksia. Jatkoneuvottelut järjestettiin puheenjohtajan, kunnanjohtajan
sekä vs. teknisen johtajan toimesta 8.8.2018 ja päätettiin hyväksyä Ramboll Oy:n
tarjous. Lisäksi on tilattu kohteeseen tarvittavaa erikoissuunnittelua (LVISA).
Tilaajan, arkkitehdin, rakennuttajakonsultin ja erikoissuunnittelijan edustajat ovat kokoontuneet kahdesti (16.8.2018 ja 4.9.2018) yhteensovittamaan suunnittelua sekä
linjaamaan avoimia asioita.
Rakennustoimikunta on 13.9.2018 hyväksynyt liikuntahallin tarjouspyyntöasiakirjat.
Hanke on tarkoitus viedä urakkalaskentaan HILMA:an viikolla 38. Tarjousaika päättyy 9.11.2018 klo 12.00.
Rakennuttajakonsultin esitys hankkeen etenemisestä jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee liikuntahallin rakennuttamisen tilanteen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 154-155, 159
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: 151-153, 156-158, 160-162
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 154-155, 159
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