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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 197 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 198 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Laine ja Nina Perkiö.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ASIANTUNTIJAKUULEMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA JA LÄÄKÄRITILANTEESTA
Khall 199 §
Isonkyrön kunnan perusterveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2009 alkaen Seinäjoen kaupungille 29.9.2008 allekirjoitetulla sopimuksella yhteistoimintaalueesta. Sopimus on voimassa 1.1.2009-31.12.2020 ja tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi kahden (2) kalenterivuoden irtisanomisaikaa noudattaen.
Isonkyrön kunnan lääkäritilanne on heikentynyt vuoden 2018 aikana ja kuntalaisilla
on ollut vaikeuksia saada lääkäriaikoja.
Kunnanhallitus on päättänyt 19.11.2018 § 196 kutsua johtava ylilääkäri Tiina Perän
ja kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Rannan kuultavaksi Isonkyrön lääkäritilanteen kohentamiseksi.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan 29.9.2008 allekirjoitettu sopimus perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus kuulee asiantuntijoita yhteistoimintasopimuksen mukaisten perusterveydenhuollon palveluiden toteuttamisesta ja merkitsee heidän selvityksensä tiedoksi.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi päätösehdotusta seuraavasti:
Kunnanhallitus kuulee asiantuntijoita yhteistoimintasopimuksen mukaisten perusterveydenhuollon palveluiden toteuttamisesta ja merkitsee heidän selvityksensä tiedoksi.
Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää Seinäjoen kaupunginhallitukselle huolenilmaisun Isonkyrön lääkäritilanteesta ja edellyttää, että Seinäjoen kaupunki ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Isonkyrön lääkäritilanteen parantamiseksi joko virkalääkärillä,
vuokralääkärillä tai palveluseteliperiaatteella.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että perusturvajohtaja Merja Latvala sekä Seinäjoen kaupungin johtava
ylilääkäri Tiina Perä ja kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta olivat kutsuttuina
asiantuntijoina läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 18.15-19.50.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YHTEISTYÖSOPIMUS KÄSITYÖKULTTUURIN JA KÄSITYÖTAITOJEN EDISTÄMISESTÄ /
TAITO ETELÄ-POHJANMAA RY
Khall 200 §
Isonkyrön kunnan ja Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry:n välillä (nyk. Taito
Etelä-Pohjanmaa ry) on voimassa lokakuussa 2013 allekirjoitettu ja vuodesta 2014
alkaen voimaan tullut toistaiseksi voimassaoleva yhteistyösopimus.
Kunta on sopimuksen mukaan maksanut yhdistykselle taiteen perusopetuksen toteuttamisesta enintään 2.184 euroa (todellisten oppilasmäärien mukaan) ja muiden
palveluiden toteuttamisesta 3.900 euroa. Osapuolten kesken on pidetty vuosittain
yhteistyöneuvottelut.
Vuodelle 2019 on valmisteltu uutta yhteistyösopimusta ja toteutussuunnitelmaa, joka
on laadittu yhdistyksen vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti.
Isonkyrön kunnan osuus vuonna 2019 taiteen perusopetuksen toteuttamiseen on
noin 2.000 euroa. Opiskelijoita lukuvuoden 2018-2019 syyslukukaudella on aloittanut yhteensä 21, joista kaikki ovat Isostakyröstä. Opiskelupaikan kuntaosuus vuodelle 2019 on 96 euroa / oppilas.
Muita yhdistyksen tuottamia palveluita ovat lasten kesäkurssitoiminta sekä aikuisille
taitokurssitoiminta, neulekoulu ja neulekahvila, kankaankudonnan työpajatoiminta,
käsityöaiheiset tyhy-kurssit, näyttelyt ja tapahtumat. Uutena yhteistyömuotona yhdistys järjestää tarpeen mukaan räätälöityä koulutusta opettajille tukemaan monimateriaalisen käsityön osaamista.
Yhdistys on toiminut entisen kotiteollisuuskoulun tiloissa kunnan vuokralaisena syyskuuhun 2018 saakka ja sen jälkeen uuden kiinteistön omistajan vuokralaisena. Osapuolten tarkoituksena on, että Taitokeskus Villavintti siirtyy kunnan vuokralaiseksi
kunnantalon alakertaan vapaana oleviin entisiin kuntosalin tiloihin. Uusissa toimitiloissa yhdistys pystyisi myös jakamaan tietoa ja esitteitä kunnassa tarjottavista palveluista. Muiden palveluiden toteuttamiseen Isonkyrön kunnan osuus vuodelle 2019
on 7.900 euroa.
Yhteistyösopimus on viime vuosina katettu kokonaisuudessa sivistyspalveluista. Uuden yhteistyösopimuksen mukaiset palvelut katetaan edelleen muilta osin sivistyspalveluista, mutta sopimuksen 2.7. kohdan mukaisten palveluiden osuus (2000 euroa) katetaan elinkeinopalveluista.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan voimassaoleva yhteistyösopimus. Liitteenä on uusi yhteistyösopimus, joka tulisi voimaan 1.1.2019 lukien.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Isonkyrön kunnan ja Taito EteläPohjanmaa ry:n välisen yhteistyösopimuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

3.12.2018

323

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
Khall 201 §
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat valmistelleet ohjeet vuoden 2019 talousarvion
täytäntöönpanosta.
Hallintosäännön 83 §:n mukaan:
”Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.”
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanosta.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:N PALVELUIDEN OSTAMINEN
Khall 19.6.2017 § 125
Tällä hetkellä kunnan taloushallinnossa on yksi pääkirjanpitäjä ja yksi toimistosihteeri, joka hoitaa mm. kunnan ostoreskontran. Vuoden 2017 talousarvissa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2017–2019 on henkilöstösuunnitelma, joka sisältää kunnan
taloushallinnon henkilöstöresurssien vähenemisen, koska suoritemäärät kunnan talous- ja henkilöstöhallinnossa vähenevät merkittävästi sote- ja maakuntauudistuksessa. Suunniteltu henkilöstöresurssin väheneminen tapahtuu eläköitymisen myötä.
Lisäksi kunnan pääkirjanpitäjä on 9.5.2017 irtisanoutunut työsuhteestaan 1.8.2017
alkaen. Myös henkilöstöhallinnossa on eläköitymistä tulevina vuosina.
Kunnan taloushallinto voidaan järjestää joko omana työnä tai ostopalveluna. Henkilöstöresurssin ja suoritemäärien vähentyessä on tarkoituksenmukaista tarkastella
taloushallinnon järjestämismahdollisuus ostopalveluna mm. sijaistamisten sekä erityisesti kapean organisaation haavoittuvuuden vuoksi.
Taloushallinnon palveluita kunnille tuottavat mm. Taitoa Oy ja Suupohjan Seutupalvelukeskus, joilta on pyydetty arviot talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Tehdyn vertailun perusteella ostopalvelu Suupohjan Seutupalvelukeskukselta on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Seutupalvelukeskuksen käytössä on samat
ohjelmistot kuin Isossakyrössä.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n toimialaan kuuluvat mm. ICT -alan palvelut,
verkkopalvelut, puhelinvaihdepalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimistopalvelut sekä näihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Yhtiön palveluksessa on yhteensä
n. 30 henkilöä em. tehtävissä. Yhtiön tavoitteena ei ole liiketaloudellinen voitto vaan
se tuottaa ja kehittää osakasyhteisöjen talous- ja henkilöstöpalveluja, tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja toimintaa. Yhtiön osakkaita ovat mm. Kauhajoen kaupunki
sekä Teuvan, Isojoen, Karijoen ja Karvian kunnat.
Isonkyrön kunta ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ovat käyneet keskusteluja
asiakkuussuhteen perustamisesta. Toteutustavaksi muodostuisi inhouse-malli, jossa
Isonkyrön kunta ulkoistaisi 1.8.2017 alkaen omistusjärjestelyjen kautta talous- ja rahatoimen palvelut ja mahdollisesti myöhemmin mm. henkilöstöpalvelut Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy:lle. Sopimusluonnos on liitteenä.
Talous- ja rahatoimen hallinnon palvelut sisältäisivät tässä vaiheessa:
- kirjanpidon
- tilinpäätöksen
- osavuosikatsaukset
- tarvittavat tilitykset ja raportit
- maksuliikenteen hoidon
- yleislaskutuksen
- ostoreskontran palvelut
- myyntireskontran hoito, maksukehotukset ja perintä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Isonkyrön kunnan mahdollisesta osakkuudesta yhtiössä on keskusteltu Suupohjan
kuntajohdon kokouksessa 12.6.2017, eikä sille ole nähty esteitä. Teuvan kunta on
yhtiön toiseksi suurin osakas 27 725 osakkeen omistuksellaan. Käydyissä keskusteluissa on esitetty, että Teuvan kunta voisi myydä omistamistaan osakkeista 250 kappaletta yhden euron nimellishintaan Isonkyrön kunnalle. Isonkyrön omistusosuudeksi yhtiössä tulisi 0,25 prosenttia.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan ilman yhtiön
suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat,
kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset
ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden osakkeista suurin osa on kuntien eläkevakuutuksen
jäsenyhteisöjen omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrätään myös osakkeenomistajien ja yhtiön oikeudesta lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä
osake.
Teuvan kunta on ilmoittanut, että voisi myydä omistuksessaan olevista osakkeista
nrot 94 708 – 94 957 (250 kpl) Isonkyrön kunnalle, kauppakirjan luonnos on esityslistan liitteenä. Teuvan kunnanhallitus käsittelee asiaa 21.6.2017 pidettävässä kokouksessaan.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

Isonkyrön kunta ostaa Teuvan kunnalta 250 kappaletta Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeita hintaan yksi (1) euro/osake eli yhteensä 250 eurolla.

-

Isonkyrön kunta ostaa 1.8.2017 alkaen talous- ja rahatoimen palvelut Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy:ltä inhouse -periaatteella. Palveluiden ostoa voidaan
myöhemmin laajentaa mm. henkilöstöhallinnon palveluihin

-

sopimusta tarkennetaan siten, että Isonkyrön kunnan velvoitteet tulevat hoidetuiksi

-

henkilöstön kanssa käydään tarvittavat neuvottelut.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 3.12.2018 § 202
Taloushallinnon palvelut on siirretty ostopalveluksi vuonna 2017. Vuoden 2018 talousarviossa ja -suunnitelmassa vuosille 2018-2019 on varauduttu myös henkilöstöpalveluiden siirtämiseksi suunnittelukaudella luonnollista poistumaa hyödyntäen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnan palkkasihteeri on irtisanoutunut 7.10.2018 päivätyllä ilmoituksellaan. Palkkahallinto on tarkoituksenmukaista siirtää ostopalveluksi tässä vaiheessa sote- ja
maakuntauudistuksen lykkääntymisestä huolimatta.
Muutoksessa nykyiset palkkasihteerin tehtävät kokonaisuudessaan mukaanlukien
mm. palkkojen maksatus, palkkalaskelmien toimittaminen, ilmoitukset verottajalle,
vakuutusyhtiöille sekä työmarkkinajärjestöille sekä hallintosihteerin tehtävistä opettajien palkanlaskenta siirretään Suupohjan Seutupalvelukeskukselle, jossa em. tehtävät voidaan jakaa useammalle palkkasihteerille ja henkilöstöriski pienenee. Kunnan palkkasihteerin tehtävä jätetään täyttämättä talousarvion ja -suunnitelman mukaisesti ja hallintosihteerin tehtävistä poistuu opettajien palkkojen laskeminen, jolloin
hänen työpanosta vapautuu sivistyspalveluiden muihin toimistotehtäviin. Henkilöstöhallinnon ohjelmien sähköistäminen on aloitettu. Sähköistysprojektin projektipäällikkönä on toiminut hallintosihteeri, joka toimii jatkossa kunnan henkilöstöasioiden yhteyshenkilönä Suupohjan Seutupalvelukeskukseen.
Yt-toimikunta on 22.10.2018 § 24 merkinnyt tiedoksi palkkahallinnon siirtämisen ostopalveluksi ja todennut, että siihen ei ole huomautettavaa.
Palkkahallinnon ostopalvelun kustannustaso määräytyy suoritteiden mukaan. Isonkyrön suoritemäärät on arvioitu Seutupalvelukeskuksen muiden asiakaskuntien toteutuman perusteella. Arvion mukaan ostopalvelukustannukset ovat lähes samalla
tasolla oman palvelutuotannon kanssa. Aluksi kustannuksia muodostuu lisäksi toimintojen sähköistämisestä. Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä suoritemäärät pienenevät oleellisesti, jolloin kustannustaso alenee.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta ostaa 1.12.2018 alkaen palkkahallinnon palvelut Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:ltä inhouse -periaatteella ja oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan täydentämään Suupohjan Seutupalvelukeskus
Oy:n kanssa solmittua sopimusta palkkahallinnon osalta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMINEN ISOSSAKYRÖSSÄ
Hyvltk 13.11.2018 § 42
Isonkyrön kunnalta puuttuu lain (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
523/2015) edellyttämä suunnitelma siitä, miten kunnan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan. Lain 5 § todetaan, että ”kunta huolehtii päihdetyön tarpeen mukaisesta
organisoinnista alueellaan ja nimeää päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen”.
Toimielimen lisäksi tulisi nimetä yhteyshenkilö, jonka vastuulla ehkäisevä päihdetyö
on.
Monialainen työryhmä kokoontui 31.10.2018 Isonkyrön kirjaston tiloissa ja paikalla
oli edustettuna laaja-alainen ammattilaisten joukko. Todettiin, että ammatillinen yhteistyö alueella toimii hyvin ja kunnassa on pääosin fiksuja nuoria. Mutta huolestuneita oltiin kuitenkin syrjäytymisestä, päihdemyönteisyydestä, päihteiden käytön lisääntymisestä (erityisesti kannabis) sekä yleisesti nähtävillä olevasta lasten ja nuorten levottomuudesta ja rumasta kielenkäytöstä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466
4120
KIRJASTO-JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus nimeää hyvinvointilautakunnan päihdetyön tehtävistä vastaavaksi toimielimeksi Isonkyrön kunnassa.
Tämän jälkeen hyvinvointilautakunta nimeää monialaisesta työryhmästä toimikunnan, joka laatii ehkäisevän päihdetyön suunnitelman Isonkyrön kunnalle.
Toimikunta nimeää henkilön, joka toimii päihdetyön yhteyshenkilönä kunnassa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.12.2018 § 203
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) nimeää hyvinvointilautakunnan ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavaksi toimielimeksi Isonkyrön kunnassa
2) toteaa, että hyvinvointilautakunta nimeää ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön
ja nimeää työryhmän, joka laatii ehkäisevän päihdetyön suunnitelman Isonkyrön
kunnalle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MAANMITTAUSTOIMITUKSIIN
Khall 19.6.2017, 118 §
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat maanmittaustoimituksiin toimikaudeksi
2017–2019.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajat maanmittaustoimituksiin valittiin seuraavasti:
Vastuuhenkilö
Jukka Perttilä
__________

Juha Försti

Khall 11.12.2017, 212 §
Tekninen johtaja Juha Försti on irtisanoutunut 12.11.2017 alkaen ja 2.10.2017 saapuneella kirjeellään irtisanoutunut kunnan nimeämistä hallituspaikoista sekä muista
luottamustoimista, jotka liittyvät teknisen johtajan tehtävien hoitoon.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus myöntää Juha Förstille eron valitsee kunnan edustajan maanmittaustoimituksiin Juha Förstin sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Ehdotus hyväksyttiin ja Juha Förstin sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnan
edustajaksi maanmittaustoimituksiin ja vastuuhenkilöksi valittiin Jukka Kosonen.
__________

Khall 3.12.2018 § 204
Petri Hänninen on ottanut teknisen johtajan viran vastaan 22.10.2018.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus myöntää Jukka Kososelle eron ja valitsee kunnan edustajan maanmittaustoimituksiin Jukka Kososen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin ja Jukka Kososen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnan
edustajaksi maanmittaustoimituksiin ja vastuuhenkilöksi valittiin Petri Hänninen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN
JA OHJEET HALLITUSTEN JÄSENIKSI VUODELLE 2019
Khall 205 §
Isonkyrön kunnanhallitus on 11.12.2017 § 214 valinnut valinnat kunnan edustajat
vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2018. Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan em. valinnat.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

valitsee kunnan edustajat seuraaviin yhtiöiden ja yhdistysten vuoden 2019 vuosikokouksiin ja antaa ohjeet hallituksen jäseniksi vuodelle 2019 valittavista henkilöistä

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi kunnan edustajat seuraaviin yhtiöiden
ja yhdistysten vuoden 2019 vuosikokouksiin ja antoi ohjeet hallituksen jäseniksi vuodelle 2019 valittavista henkilöistä seuraavasti:
1.

VAASAN SEUDUN MATKAILU OY
- yhtiökokousedustaja Johanna Talso

2.

KYRÖNMAAN VANHAINTUKI RY
- vuosikokousedustaja Reino Hintsa

3.

SININEN TIE R.Y.
- vuosikokousedustaja Jouni Mäkynen

4.

POHJANMAAN KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Miko Heinilä
- varalla Jouni Mäkynen

5.

E-P:N KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Jari Viertola
- varalla Helena Tuuri-Tammela

6.

POHJANMAAN PELASTUSALAN LIITTO
- vuosikokousedustaja Vesa Korpela
- varalla Mauno Hölsö

7.

JURVAN YHTEISMETSÄN TOIMIELIMET
- osakaskunnan kokousedustaja Sami Hahtola

8.

E-P:N KORKEAKOULUYHDISTYS
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- vuosikokousedustaja Tero Kankaanpää
- varalla Susanna Pietikäinen
9.

VAASAN KESÄYLIOPISTO
- vuosikokousedustaja Susanna Pietikäinen
- varalla Miko Heinilä

10.

POHJOLA-NORDEN POHJANMAAN PIIRI RY
- vuosikokousedustaja Johanna Talso

11.

VAASANSEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖ
- vuosikokousedustaja Juha Lae

12.

ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY
- vuosikokousedustaja Johanna Talso

KUNNAN EDUSTAJAT ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSIIN
As Oy Koulukatu 1 (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Jari Viertola
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Koulukatu 5 (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Riihiranta I (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Reino Hintsa
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Riihiranta II (kunnalla kolme asuntoa)
- yhtiökokousedustaja Reino Hintsa
- ohje jäseneksi hallitukseen Anu Muhonen
As Oy Arranmarkki (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Kyrönniemi (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Utopia (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen
As Oy Talsonranta (kunnalla yksi asunto)
- yhtiökokousedustaja Anu Muhonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Isonkyrön Asuntovuokraus Oy
- yhtiökokousedustaja Tero Kankaanpää
- varalla Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen (kolme*)
- Beata Taijala
- Lea Knuuttila
- Reino Hintsa

Varajäsen (yksi)
- Simo Perkiö

*) Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia jäseniä valitaan 3-5 sekä 1 varajäsen. Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa 12 §:n mukaan asukasjäseniä on oltava vähintään 1, jos
jäseniä valitaan enintään 4 ja asukasjäseniä on oltava vähintään 2, jos jäseniä valitaan 5

KUNNAN EDUSTAJAT MUIDEN YHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN, HALLINTONEUVOSTOIHIN JA HALLITUKSIIN
1.

ISONKYRÖN LÄMPÖ OY
- yhtiökokousedustaja Tero Kankaanpää
- varaedustaja Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen (neljä)
- Helena Tuuri-Tammela
- Martti Kamila
- Pentti Kauppinen
- Matti Vaissalo

Varajäsen (yksi)
- Jarkko Karhu

2.

LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY
- yhtiökokousedustaja Juhani Leskelä

3.

KYRÖNMAAN JÄTEVESI OY
- yhtiökokousedustaja Tero Kankaanpää
- varaedustaja Jaana Järvi-Laturi
- ohjeet hallituksen jäseniksi:
Varsinainen jäsen (neljä)
- Erkki Kuusikko
- Petri Hänninen
- Tommi Laine
- Jaakko Pukkinen

4.

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N YHTIÖKOKOUS
- yhtiökokousedustaja Jaakko Pukkinen
- varaedustaja Jouni Mäkynen

5.

OHJE VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
- varsinainen jäsen Miko Heinilä
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- varajäsen Pirkko Viljanmaa
6.

OY WEDECO MANAGEMENT AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

7.

OY MERINOVA AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

8.

Viria Oy
- yhtiökokousedustaja Tero Kankaanpää

9.

NEO INDUSTRIAL OYJ
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

10.

KUNTARAHOITUS OYJ
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

11.

LINTUHARJUN MOOTTORIURHEILUALUE OY
- yhtiökokousedustaja Juha Lae

12.

AB STORMOSSEN OY:N YHTIÖKOKOUS
- yhtiökokousedustaja Tero Kankaanpää

13.

OHJE AB STORMOSSEN OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
/VARAJÄSENEKSI
- jäsen/varajäsen Helena Tuuri-Tammela

14.

LAKEA OY
- yhtiökokousedustaja Tero Kankaanpää

15.

KUNTIEN TIERA OY
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

16.

KUNNAN TAITOA OY
- yhtiökokousedustaja Jaana Järvi-Laturi

17.

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY
- yhtiökokousedustaja Mirva Mäki-Rammo
- ohje hallituksen jäseneksi Erkki Kuusikko

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että jos em. tehtäviin varajäsentä ei ole nimetty, varalla
on Tero Kankaanpää tai Jaana Järvi-Laturi.
__________
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EROANOMUS NUORISOVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN
Nuva 22.8.2018 § 67
Tuula Raunio on hakenut kirjallisesti eroa Isonkyrön nuorisovaltuustosta. Uutta varajäsentä on haettu nuorisovaltuuston instagramissa ja ehdokkaita on ilmoittautunut
yksi.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto päättää Tuuli Raunion erosta ja uudesta varajäsenestä.
PÄÄTÖS:

Ohessa liite Tuuli Raunion eroanomuksesta. Nuorisovaltuusto ehdottaa Tuuli Raunion eroa sekä uudeksi varajäseneksi Mico Alasta.
__________

Khall 3.12.2018 § 206
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Kunnanhallitus on 4.9.2017 § 147 nimennyt varajäseneksi nuorisovaltuustoon Tuuli
Raunion 31.5.2019 saakka.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus myöntää Tuuli Rauniolle eron nuorisovaltuuston varajäsenyydestä
sekä nimeää hänen sijaan nuorisovaltuuston varajäseneksi Mico Alasen kuluvan
toimikauden loppuun saakka.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

3.12.2018

335

NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAT LAUTAKUNTIIN
Nuva 22.8.2018 § 69
Nuorisovaltuuston on järjestäytymiskokouksessa valinnut jokaiselle lautakunnalle
oman edustajan ja varaedustajan joukostaan. Valtuusto on kuitenkin päättänyt, että
valitsee lautakuntiin uudet edustajat.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto valitsee lautakuntiin uudet edustajat.
PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuusto valitsi uudet edustajat lautakuntiin seuraavasti:
Sivistyslautakunta:
Tekninen lautakunta:
Ympäristölautakunta:
Hyvinvointilautakunta:

Emilia Hannuksela, varaedustaja Anni Jaurila
Tytti Lehtimäki, varaedustaja Akseli Alapeltola
Anni Ikola, varaedustaja Elisa Hämäläinen
Akseli Alapeltola, varaedustaja Emma Killinen

___________
Khall 3.12.2018 § 207
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen nuorisovaltuuston valitsemat edustajat lautakuntiin.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 208 §
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:

Hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta

13.11.2018
13.11.2018

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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ILMOITUSASIAT
Khall 209 §
1. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 8.11.2018;
Isonkyrön kunnan esitys maakunnan vaihtamiseksi
2. Seinäjoen ympäristöterveyshuollon yhteistoimintajaoston pöytäkirja 01.10.2018
3. Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 20.11.2018 § 25;
Jätemaksujen vahvistaminen 1.1.2019 alkaen
4. Tekninen johtaja Petri Hännisen sivutoimi-ilmoitus.

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

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

3.12.2018

338

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 200 - 206
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: 197 – 199, 207 - 209
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 200 - 206
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