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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 60 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 61 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Laine ja Jouni Mäkynen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALITSEMINEN
Khall 5.6.2017, 81 §
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla
ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön 103 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Valtuustossa on 2 varapuheenjohtajaa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi 2017–2019.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 15.6.2017, 21 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi 2017–2019 valittiin seuraavasti:
Puheenjohtaja

Miko Heinilä

I varapuheenjohtaja

Sami Hahtola

II varapuheenjohtaja

Matti Vaissalo

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajana jatkoi Miko Heinilä.
__________

Khall 13.5.2019 § 62
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi 1.6.2019 alkaen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN
Khall 5.6.2017, 83 §
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. kunnanhallituksen alaisena
toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Kuntalain 32 §:n mukaan
toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Kunnanhallituksen,
tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 10 jäsentä, joista valtuusto
valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta.
Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/24.4.2017 käsitellään toimielinten jäsenten vaalikelpoisuuteen vaikuttavia seikkoja. Jäljennös yleiskirjeestä lähetetään kokouskutsun yhteydessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017–2019 kunnanhallitukseen 10 varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 15.6.2017, 23 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus toimikaudeksi 2017–2019 valittiin seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkku Rajamäki

Jenni Jaatinen

Jaakko Pukkinen

Pirkko Viljanmaa

Mirva Mäki-Rammo

Paula Rinta-Korkeamäki

Helena Tuuri-Tammela

Maria Heinonen

Jari Viertola

Jani Frusti

Jouni Mäkynen

Jukka Hakamaa

Reino Hintsa

Juha Ahoketo

Tommi Laine

Juha Annala

Nina Perkiö

Raija Saari

Erkki Kuusikko

Matti Latvakoski

Puheenjohtaja

Mirva Mäki-Rammo

I varapuheenjohtaja

Jaakko Pukkinen

II varapuheenjohtaja
__________

Erkki Kuusikko

Khall 13.5.2019 § 63
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

se valitsee kunnanhallitukseen 10 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kahden vuoden toimikaudeksi 1.6.2019 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 64 §
Paula Rinta-Korkeamäki pyytää 15.4.2019 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisista syistä.
Kunnanvaltuusto on valinnut 15.6.2017 Paula Rinta-Korkeamäen kunnanhallituksen
varajäseneksi ajalle 2017-2019, jolloin ko. kunnanhallituksen toimikausi päättyy
31.5.2019.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Paula Rinta-Korkeamäen perusturvalautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021.
Kunnanhallitus on 16.4.2018 valinnut Paula Rinta-Korkeamäen vammaisneuvoston
puheenjohtajaksi ajalle 16.4.2018-2019.
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.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) myöntää Paula Rinta-Korkeamäelle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä
2) valitsee vammaisneuvostoon jäsenen sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
3) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Paula Rinta-Korkeamäelle
eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä
4) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntakuntaan
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vammaisneuvoston jäseneksi Maria
Luhtalan ja valitsi hänet myös puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEEN VARHAISKASVATUKSESSA
Khall 65 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupaa ryhmäavustajan toimeen
varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen. Ryhmäavustaja työskentelee Pikkutervakossa.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan ryhmäavustajan toimeen varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JÄRVINET OY:N JA SUUPOHJAN SEUTUPALVELUKESKUS OY:N SULAUTUMINEN
Khall 66 §
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:llä on 100 000 osaketta, joista Isonkyrön kunta
omistaa 250 kpl (0,30 %).
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy (Seutupalvelukeskus) on perustettu 1.1.2009 ja
yhtiön tehtävänä on tuottaa osakasyhteisöille ja kunnallisille yhtiöille ICT-alan palvelut, verkkopalvelut, puhelinvaihdepalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimistopalvelut ja näihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Lisäksi toimialaan sisältyvät hankintapalvelut ja sijaistietokannan ylläpitopalvelut. Yhtiön tarkoitus on toimia omakustannusperiaatteella, jolloin se ei tavoittele liiketaloudellista voittoa. Tällä hetkellä
omistaja-asiakkaita (10) ovat Kauhajoen kaupunki, Isojoen, Karijoen, Teuvan, Karvian ja Isonkyrön kunnat, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan
elinkeinotoimen kuntayhtymä, Suupohjan koulutuskuntayhtymä ja Suupohjan kehittämisyhdistys.
Järvinet Oy (Järvinet) on vuonna 2002 perustettu yhtiö, joka tuottaa ICT- ja taloushallinnon palveluita kunnille ja kuntayhtymille. Yhtiön omistajia (12) ovat Alajärven,
Kauhavan ja Ähtärin kaupungit, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin kunnat sekä Järviseudun koulutuskuntayhtymä (Jami), Kuntayhtymä
kaksineuvoinen, Millespakka Oy ja Kauhavan Vesi Oy.
Järvinet Oy ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ovat selvittäneet ja suunnitelleet
toimintojensa yhdistämistä, minkä tavoitteena on muun muassa paremmin turvata
yhtiöiden tuottamat palvelut kunnille, säilyttää osaava henkilöstö ja työpaikat yhdistymisen myötä syntyvässä yhtiössä saavuttaen samalla kustannustehokkuutta ja
synergiaetuja. Osapuolet ovat selvittäneet yhdistymisvaihtoja ja yhdistymisen toteuttamisvaihtoehdoksi on valikoitunut kombinaatiosulautuminen, josta yhtiöiden hallitukset ovat laatineet sulautumissuunnitelman.
Uuden yhtiön nimi olisi Seutunet Oy. Uudella yhtiöllä olisi 100 000 osaketta, joista
Isonkyrön kunta omistaisi 125 kpl (0,13 %).
Sulautumisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Isonkyrön kunnan asemaan.
Liitteenä kunnanhallituksen jäsenille jaetaan sulautumissuunnitelma liitteineen sekä
perustettavan yhtiön osakassopimusluonnos.
Varsinainen lopullinen osakeyhtiölain edellyttämä sulautumispäätös tehdään vielä
erikseen myöhemmin sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiökokouksessa. Päätökset osakassopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä
uuden sulautumisen myötä perustettavan yhtiön toimielimistä tehdään lopullisesti
sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeisessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:

Edellä mainittuja sulautumiseen osallistuvia yhtiöitä koskevia tulevia päätöksiä varten kunnanhallitus päättää Isonkyrön kunnan osalta seuraavaa:
Päätetään hyväksyä sulautuminen liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisena.
Todetaan ja hyväksytään nimenomaisesti, että sulautumissuunnitelmassa mainittu
vastikeosakkeiden jako vastaa etukäteen yhteisesti sovittua periaatetta siitä, että
vastikeosakkeet jakautuvat tasan (50 % molempien sulautuvien yhtiöiden kesken
niiden osakkeenomistajille) huolimatta siitä, että arvonmääritykset eivät osoita täysin
vastaavaa tasajakoa. Samalla päätetään hyväksyä sulautumisen yhteydessä perustettavan yhtiön osakassopimus liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.
Näin ollen Isonkyrön kunnanhallituksen hyväksymänä sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiökokouksessa Isonkyrön kunta puoltaa varsinaisen sulautumispäätöksen tekemistä ja tarvittaessa äänestää sulautumispäätöksen hyväksymisen puolesta. Lisäksi osakassopimuksen hyväksymisen myötä Isonkyrön kunnan
osalta voidaan sulautumisen myötä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa hyväksyä ja allekirjoittaa sitä koskeva osakassopimus.
Edellä mainittujen hyväksyntäpäätösten myötä päätetään myös ilmoittaa, että sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeenomistajana Isonkyrön kunta
luopuu OYL 16 luvun 13 §:n mukaisesta oikeudestaan vaatia osakkeiden lunastusta
sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa.
Päätetään nimetä kunnanjohtaja Tero Kankaanpää tai hänen määräämänsä kunnan
edustajaksi Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen sekä sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevaan osakkeenomistajien kokoukseen ja antaa edustajalle ohjauksena, että
-

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa hyväksytään sulautuminen oheisen sulautumissuunnitelman mukaisena ja
päätetään sulautumisesta osakeyhtiölain mukaisesti.

-

Sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien
kokouksessa a) päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa osakassopimus ja b) tehdään perustettavan yhtiön toimielinvalinnat sulautumissuunnitelman ja osakassopimuksen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin valtuuttaa em. nimetty edustaja:
-

tarvittaessa äänestämään edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti sulautuvan
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa ja sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa

-

hyväksymään mahdolliset osakassopimuksen teknisluontoiset muutokset sekä
allekirjoittamaan sulautumisen yhteydessä perustettavaa uutta yhtiötä koskeva
osakassopimus välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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-

PÄÄTÖS:

ryhtymään tarvittaessa muihinkin toimiin (ml. asiakirjojen allekirjoitukset) sulautumisprosessin eteenpäin viemiseksi ja toteuttamiseksi edellä kuvatulla tavalla.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖRESURSSIEN LISÄTARVE HYVINVOINTIPALVELUISSA / ORGANISAATIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyvltk 20.9.2018 § 27
Vapaa-aikaohjaajan toimen muuttaminen nuoriso-ohjaajaksi ja liikunnanohjaajan
toimen perustaminen.
Vapaa-aikaohjaaja jää 24.9.2018 opintovapaalle. Vapaa-aikaohjaajan tehtäviä
jaetaan kahdelle määräaikaiselle osa-aikaiselle (50%) sijaiselle, joista toinen hoitaa nuorisoasioita ja toinen vastaa liikunnasta. Vapaa-aikaohjaan suuren työtehtävien määrän vuoksi resursseja tarvitaan lisää, etenkin uuden liikuntahallin tullessa toimintaan. Tehtäväjaolla pyritään tehostamaan hyvinvointipalveluiden toimintaa ja samalla lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.8.2019 alkaen
-

vapaa-aikaohjaajan nimike muutetaan nuoriso-ohjaajaksi ja
perustetaan liikunnanohjaajan toimi.

Liikunnanohjaajan toimenkuvaan sisältyisi yhteistyö järjestöjen ja liikuntaseurojen
kanssa, salivuorot (jako, laskutus ja seuranta), erityisryhmien liikunnanohjaus ja
organisointi ja osallistuminen uimahallin uinninvalvojan tehtäviin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 13.3.2019 § 12
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Tehtäväalueella hyvinvointipalvelut on lause, jossa hyvinvointilautakunta velvoitetaan tekemään 1.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle
selvitys liikunnanohjaajan ja nuoriso-ohjaajan toimenkuvista, ottaen huomioon koko
kunnan vapaa-aikatoiminnan.
Syyskuusta 2018 alkaen, kun vapaa-aikatoimenjohtaja jäi opintovapaalle, on tointa
hoidettu kahden osa-aikaisen henkilön toimesta ja todettu, että jako nuorisotoimeen
ja liikuntatoimeen on tarpeellinen. Jotta lakisääteinen nuorisotoimi ja liikuntatoimi
kunnassa saataisiin laadukkaasti hoidettua, tulee kumpaankin tulevaisuudessa satsata enemmän henkilöresursseja.
Asiaa on työstetty lautakunnan puheenjohtajan ja työntekijöiden yhteispalaverissa ja
esitelty johtoryhmälle.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen, puh.
050 466 4120.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
1.

1.8.-31.12.2019 väliseksi ajaksi palkataan määräaikainen liikunnanohjaaja.

2.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle pyydetyn selvityksen toimenkuvista ja ehdotuksen hyvinvointipalvelujen uudesta organisaatiomallista. Esityksessä on huomioitu koko kunnan hyvinvointipalvelujen henkilöresurssit, ensi vuonna eläköityvän kulttuurisihteerin työjärjestelyt sekä kohdassa yksi mainitun liikunnanohjaajan palkkaamisen ja käyttöön otettavan
tiimityömallin, liitteet 1 ja 2.

Hyvinvointipalvelujen organisaatio uudistettaisiin esitetyn mallin mukaisesti vuoden 2020 alusta.
Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelujen organisaatio
Hyvinvointijohtaja
- jonka alaisuudessa toimivat:
- kulttuurituottaja, joka vastaa kirjastosta ja kulttuurista sekä toimii tämän
tiimin esimiehenä
- liikuntatuottaja, joka vastaa liikuntatoimesta, sisältäen uimahallin ja liikuntapaikat jne. ja toimii tämän tiimin esimiehenä
- nuorisotuottaja, joka vastaa etsivästä nuorisotyöstä sekä perusnuorisotyöstä ja toimii tämän tiimin esimiehenä
- organisaatiosta ja työnkuvista tarkempi selvitys esitellään kokouksessa
- hyvinvointipalveluiden henkilöstön määrä 1.1.2020 alkaen 10 ½ hlöä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 13.5.2019 § 67
Hyvinvointilautakunnan käsittelyn jälkeen asiaa on esitelty kunnanhallitukselle
15.4.2019. Tämän jälkeen asiaan on tehty jatkovalmistelua kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan toimesta.
Jatkovalmistelussa on päädytty esittämään, että kaikki hyvinvointipalveluiden työntekijät olisivat suoraan hyvinvointijohtajan alaisuudessa. Lisäksi liikuntatuottajan sijasta on päädytty esittämään liikunnanohjaajan nimikettä ja nuorisotuottajan sijasta
nuoriso-ohjaajan nimikettä, jotka kuvaavat tehtävän sisältöä paremmin ja ovat
KVTES:n esimerkkinimikkeiden mukaisia. Alustavia tehtävänkuvia on päivitetty tältä
osin ja ne jaetaan oheismateriaalina. Päivitetty organisaatiokaavio on liitteenä.
Kunnanhallitus on 11.6.2018 § 114 valinnut Pirjo Humalaisen vs. kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajaksi yhden vuoden määräajaksi ja valtuuttanut kunnanjohtajan sopimaan viranhoidon aloituspäivän. Virkamääräyksen viimeinen päivä on tällä hetkellä 5.8.2019. Viranhoito ja organisaatiouudistuksen täytäntöönpano vaatii edelleen viranhoidon järjestelyä määräaikaisena.
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Nykyinen vapaa-aikaohjaajan toimi on tarkoitus muuttaa nuoriso-ohjaajan toimeksi.
Vakinainen toimenhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa 2.5.2019. Vakinainen
toimenhaltija on opintovapaalla 24.9.2020 saakka.
Kulttuurisihteerin toimea on hoidettu pitkään osa-aikaisesti. Vakinainen toimenhaltija
on antanut 2.5.2019 suostumuksensa siihen, että nimike muutetaan kulttuurituottajaksi 1.1.2020 lukien.
Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja on toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja työvoiman saatavuuden kannalta perusteltua rekrytoida vakinaisesti jo 1.8.2019 lukien.
Määrärahat sisältyvät tältä osin vuoden 2019 talousarvioon.
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on vastata paremmin kuntalain ja hyvinvointipalveluja koskevien keskeisten erityislakien kunnalle asettamiin tehtäviin ja sitä
kautta luoda paremmat edellytykset isokyröläisten hyvinvoinnille. Kulttuuri- ja liikuntaharrastusten sekä yhteisöllisyyden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja elinikään
koskevia tutkimustuloksia sekä alan erityslakien säännöksiä jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Organisaatiouudistuksen merkittävin välitön kustannusvaikutus on uuden liikunnanohjaajan palkkakulut, joiden arvioidaan sivukuluineen olevan noin 33.500 euroa. Lisäksi tällä hetkellä kulttuurisihteerin toimea on hoidettu osa-aikaisesti. Kokoaikaisen
kulttuurituottajan kustannusvaikutus olisi noin 12.500 euroa. Vapaa-aikaohjaajan
nimikemuutoksen kustannusvaikutus (ylempi hinnoittelutunnus) on noin 1300 euroa.
Uudistuksella arvioidaan olevan vähäinen vaikutus laajentuneen toiminnan aiheuttaviin kuluihin. Näiden vaikutus arvioidaan vähäiseksi, koska toimintaa on tarkoitus
tuottaa edelleen kunnan omistamissa tiloissa.
Esityksen vaatimat tekniset hallintosääntömuutokset tuodaan erikseen hyväksyttäväksi.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256 ja vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen, puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää:
1) hyväksyä hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti
1.1.2020 ja saattaa uuden organisaation kunnanvaltuustolle tiedoksi,
2) esittää kunnanvaltuustolle, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimike
muutetaan hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien,
3) valita filosofian maisteri Pirjo Humalaisen vt. kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajaksi 6.8.-31.12.2019,
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4) muuttaa vapaa-aikaohjaajan toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen mukaisesti nuoriso-ohjaajan toimeksi 1.8.2019 lukien,
5) perustaa liikunnanohjaajan toimen ja myöntää täyttöluvan toimeen 1.8.2019 lukien, ja
6) muuttaa kulttuurisihteerin toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen mukaisesti kulttuurituottajan toimeksi 1.1.2020 lukien.
PÄÄTÖS:

Kokouksen kuluessa Jaakko Pukkinen ehdotti, että kohdat 1, 2, ja 3 hyväksytään ja
4, 5 ja 6 kohdat palautetaan jatkovalmisteluun. Erkki Kuusikko kannatti Pukkisen
ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pukkisen ehdotus hyväksyä yksimielisesti ja
koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen palauttaa kohdat 4, 5 ja 6 jatkovalmisteluun sekä
1) hyväksyä hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti
1.1.2020 ja saattaa uuden organisaation kunnanvaltuustolle tiedoksi,
2) esittää kunnanvaltuustolle, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimike
muutetaan hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien,
3) valita filosofian maisteri Pirjo Humalaisen vt. kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajaksi 6.8.-31.12.2019.
__________
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OMATOIMIKIRJASTON INVESTOINTIHANKKEEN TALOUSARVION MUUTOSESITYS
Hyvltk 2.5.2019 § 25
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Isonkyrön kunnalle
15 000 €:n avustuksen omatoimikirjaston perustamiseen. Omatoimikirjaston investointikustannukset ja saatu avustus ovat pienemmät kuin alkuperäisessä TA
2019 esityksessä. Investointimenon edellytyksenä on rahoitusosuuden saaminen
suunnitelman mukaisesti.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle talousarvion muutosta omatoimikirjaston perustamiseksi liitteen taulukon mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 13.5.2019 § 68
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy omatoimikirjaston talousarviomuutoksen vuoden 2019 talousarvion investointiosaan liitteen mukaisesti, jolloin menomäärärahaa alennetaan 10.000 eurolla ja tulomäärärahaa 5.000
eurolla.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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MÄÄRÄRAHAHAKEMUS MARTTILANTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Tekn. ltk 7.5.2019 § 47
KPO-Kiinteistöt Oy on hankkinut omistukseensa liiketontin tavoitteenaan rakentaa
tontille kauppakiinteistön. Rakennuspaikalle kulku on Marttilantieltä. Alueella on
voimassa oleva asemakaava, mutta kunnallistekniikka ei ole vielä rakennettu kaavanmukaisesti. Marttilantien katusuunnitelmat on esitelty teknisessä lautakunnassa
ja ne on asetettu nähtävillä 1.4.2019 alkaen. Muistutuksia ei ole tullut. Marttilantien
kunnallistekniikan rakentamisen aikaistaminen on tullut ajankohtaiseksi kaupanyksikön rakentamisaikeiden myötä.
Isonkyrön kunnan vuoden 2019 talousarviossa ei ole esitetty Marttilantien investoinnille määrärahaa, mutta suunnitelmavuodelle 2020 on taloussuunnitelmassa esitetty
200.000 € varaus.
Vuoden 2019 talousarvon laadinnan yhteydessä Marttilantien kunnallistekniikan kustannuksiksi on arvioitu 200.000 €.
TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2019 investointimääräraha 200.000 € Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 13.5.2019 § 69
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, joka rahoitetaan rahavarojen muutoksella kassavaroista.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 70 §
1. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
2. Kurikan kaupunginhallituksen päätös 15.4.2019 § 112 Isonkyrön kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi
3. Ilmajoen kunnanhallituksen päätös 8.4.2918 § 79 Isonkyrön kunnan esityksestä
maakunnan vaihtamiseksi
4. Pohjanmaan liiton kirje 7.5.2019; Pohjanmaan osallisuusryhmän nimeäminen
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 71 §
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
ympäristölautakunta

2.5.2019
7.5.2019
7.5.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN
JA OHJEET HALLITUSTEN JÄSENIKSI VUODELLE 2019
Khall 3.12.2018 § 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

------

Khall 13.5.2019 § 72
Vaasan seudun Matkailu Oy on ilmoittanut 10.5.2019, että 21.5.2019 pidettävässä
yhtiökokouksessa Isonkyrön kunta nimeää yhden varsinaisen hallituksen jäsenen.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus antaa ohjeen hallituksen jäseneksi vuodelle 2019 valittavasta henkilöstä Vaasan seudun Matkailu Oy:n hallitukseen.
Ehdotus hyväksyttiin ja ohjeeksi Vaasan seudun Matkailu Oy:n hallitukseen annettiin
Johanna Talso.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 64, 66, 67, 72
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: 60-63, 65, 68-71
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 64, 66, 67, 72
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