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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 13 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 14 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Hintsa ja Tommi Laine.
__________
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VASTINE LAUSUNNOISTA ESITYKSESTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI
Khall 15 §
Kunnanhallitus on 27.8.2018 § 142 päättänyt esittää valtioneuvostolle, että Isonkyrön kunta siirrettään osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa vuoden 2020 alusta.
Valtionvarainministeriö on pyytänyt Isonkyrön kunnan ehdotuksesta sen siirtämisestä Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan lausuntoja tahoilta,
joihin esitys vaikuttaisi. Osassa lausuntoja tuotiin esiin kantoja, jotka eivät puolla siirtämistä, sen haluttua aikataulua tai joissa esitetään muuten ehdotukselle kielteisiä
kantoja.
Valtiovarainministeriö varaa Isonkyrön kunnalle tilaisuuden antaa vastineensa lausunnoista, jotka koskevat kunnan ehdotusta maakunnan vaihtamisesta.
Vastine pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 1.2.2019. Kunnanhallituksen kokousaikataulun vuoksi on sovittu valtiovarainministeriön kanssa,
että vastine voidaan toimittaa 5.2.2019.
Pohjanmaan liitto
Lausunto
Lausunnossaan Pohjanmaan liitto on todennut, että nykyinen Pohjanmaan maakunta muodostuu 15 kunnasta. Vuonna 1994 käyttöön otetun aluekehityslain (laki alueiden kehittämisestä 1135/93) perusjaon mukaisia seutukuntia, joiden muodostamisen kriteereinä on käytetty maassamme pääasiassa kuntien välistä yhteistyötä ja
työssäkäyntiä, maakunnassamme on neljä: Kyrönmaa, Pietarsaaren seutu, Suupohjan rannikkoseutu ja Vaasan seutu. Alun alkaen Kyrönmaan seutukuntaan kuuluivat
Isonkyrön kunnan lisäksi Laihia ja Vähäkyrö, joka kuitenkin vuoden 2013 alussa liitettiin Vaasan kaupunkiin.
Arvioidessaan Isonkyrön kunnan asemaa osana Pohjanmaan toiminnallista aluekokonaisuutta Pohjanmaan liitto on käyttänyt lähtökohtana vuonna 2017 julkaistua Valtioneuvoston kanslian raporttia Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa
(ToKaSu-raportti) ja siihen liittyviä päivitettyjä tietoja. Raportissa on rajattu kaupunkien toiminnallisia alueita, joilla tarkoitetaan työssäkäyntiin, asiointiin ja muuhun päivittäiseen liikkumiseen perustuvia aluekokonaisuuksia. Toiminnallisia alueita rajataan päivittäisen ja viikoittaisen liikkumisen näkökulmasta sekä paikallisella että
seudullisella tasolla. Lähtöaineistona käytetään paikkatietoja työssäkäynnistä ja kyselytietoa asioinnin suuntautumisesta. Raportin keskeiset tulokset Isonkyrön osalta
ovat seuraavat:
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Työssäkäyntialue
Isonkyrön kunta kuuluu sekä Vaasan että Seinäjoen kaupunkien työssäkäyntialueisiin. Tilastokeskuksen vuoden 2015 tietojen mukaan 56,4 % työllisistä isokyröläisistä
kävi töissä asuinkuntansa ulkopuolella. Heistä 62 % työskentelee Pohjanmaalla ja
puolestaan 33 % Etelä-Pohjanmaalla. Ylivoimaisesti eniten pendelöidään Vaasaan
(45 %).
Työssäkäynnin ja asioinnin toiminnalliset alueet
Isonkyrön kunta kuuluu työssäkäynnin ja asioinnin liikennettä tarkasteltaessa sekä
Vaasan seudun että Seinäjoen seutukunnan vaikutusalueeseen. ToKaSu-raportin
aineiston mukaan vain muutama kyläalue, kuten Lehmäjoki ja Peräkylä kuuluvat
Seinäjoen vaikutusalueeseen, kun taas suurin osa kylistä ja kaikki taajamat kuuluvat
Vaasan vaikutusalueeseen.
Erikoistavaroiden ja päivittäistavaroiden asiointialueet
ToKaSu-raportin karttaesitystä tarkasteltaessa erikoistavaroiden ja päivittäistavaroiden asiointialueet on eritelty 50 %:n ja 75 %:n vaikutusalueittain. Erikoistavaroiden
asiointialueita tarkasteltaessa voidaan havaita, että Isokyrö kuuluu selvästi Vaasan
asiointialueeseen. Myös päivittäistavaroiden asiointialueissa on havaittavissa vastaava tilanne. Kartoista voinee päätellä, että etenkin Vaasan palvelutarjonta vetää
asiakkaita myös Isostakyröstä.
Kaikkien toimialojen asiointialueet
Isonkyrön kunta kuuluu selkeästi myös Vaasan seudun asiointialueeseen.
Palveluiden asiointialueet
Vaasan seudun palveluiden asiointialueeseen kuuluu selvästi myös Isonkyrön kunta.
Kyrönmaan kuntien historiallista yhteenkuuluvuutta ja sen asukkaiden työssäkäyntiä
ja asiointiliikennettä kuvaa erinomaisesti mm. runsaan 800 asukkaan Kylkkälän kylä,
joka muodostaa puolet Tervajoen taajamasta. Kylkkälä on kaupankäynnin ja monipuolisten palvelujen keskus, joka sijaitsee Vaasan Vähänkyrön että Isonkyrön puolella. Kylän palveluja täydentävät samassa Tervajoen taajamassa Vaasan Vähänkyrön puolella olevat palvelut.
Merkille pantavaa on lisäksi se, että Kylkkälässä Isonkyrön puolella sijaitsee Tervajoen rautatieasema, jossa useat Seinäjoen ja Vaasan rataosuutta liikennöivät henkilöjunat pysähtyvät. Se on kyseisen radan ainoa Pendolino-liikenteen välipysäkki.
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Elinkeinotoiminnan edistäminen ja edunvalvonta sekä muu yhteistyö Pohjanmaalla
Pohjanmaan liitto haluaa lisäksi nostaa esille Isonkyrön kunnan elinkeinotoimintaa
tukevat palvelut. Isonkyrön kunta on osallistunut Pohjanmaan maakunnan ja Vaasan
seudun kuntien yhteistyöhön, jolla on edistetty alueen kehittämistä ja edunvalvontaa. Pohjanmaan liitto viittaa Vaasan kaupungin lausuntoon, jonka mukaan keskeisimpinä kokonaisuuksina voidaan mainita Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja Vaasan
seudun Matkailu Oy:n osakkuudet, mukanaolo Vaasan seudun vuosien 2016-2020
elinvoimastrategiatyössä sekä Vaasan seudun yhteistyöneuvottelukunnan jäsenyys.
Kunta on lisäksi mukana Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Vaasan seudun jätelautakunnan, musiikkioppilaitos Kuula-opiston, Vaasa-opiston ja Kyrönmaan työpaja Arpeetin toiminnassa.
Isonkyrön, Vaasan kaupungin Vähänkyrön ja Laihian alueella toimii lisäksi vuonna
1999 rekisteröity YHYRES-kehittämisyhdistys, joka on LEADER-toimintaryhmä. Sen
tavoitteena on kehittää mm. paikalliseen päätöksentekoon perustuvaa kehittämistä,
elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä. EU:n ohjelmakaudella 2014-2020 Leader sisältyy
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan.
Isonkyrön kunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti osa Pohjanmaan maakuntaa
Pohjanmaan liiton mukaan Isonkyrön kunta kuuluu selkeästi edelleenkin toiminnallisesti ja taloudellisesti Pohjanmaan maakuntaan ja myös yhtenäiseen Vaasan seudun alueeseen. Isonkyrön kunta on osa historiallista Kyrönmaata, joka yhdessä
muiden maakunnan kuntien kanssa muodostaa suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Pohjanmaan liitto katsoo, että olisi siten erittäin valitettavaa, mikäli Isonkyrön kunta päätetään siirtää Pohjanmaan maakunnasta EteläPohjanmaan maakuntaan. Mahdollisen siirron ajankohta tulee sovittaa yhteen maakuntauudistuksen voimaantulon kanssa.
Ympäristöministeriö
Lausunto
Lausunnossaan ympäristöministeriö on todennut Isonkyrön kunnan ulkopuolisen
työssäkäynnin suuntautuvan selkeästi enemmän Pohjanmaan maakuntakeskus
Vaasan suuntaan kuin Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskus Seinäjoen suuntaan
(Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, Suomen ympäristökeskus). Myös kunnan ulkopuolinen kaupan asiointi suuntautuu enemmän Vaasaan kuin Seinäjoelle (Toiminnalliset alueet ja kehittämiskäytävät Suomessa, Suomen ympäristökeskus). Edellä
mainittujen tekijöiden perusteella ei ole ympäristöministeriön mukaan löydettävissä
erityisiä maakunnan vaihtoa puoltavia tekijöitä.
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Korsnäsin kunta
Lausunto
Korsnäsin kunta on lausunnossaan todennut ymmärtävänsä hyvin Isonkyrön toivomuksen pitää maakuntarajat samanlaisina kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erityisesti sen jälkeen, kun yhteistyö Kyrönmaalla on pirstoutunut siten, että Laihia tekee yhteistyötä Vaasan kanssa ja Isokyrö Seinäjoen kanssa.
Korsnäsin kunta katsoo, että elinkeinoelämän yhteistyö ja yhteinen elinkeinoyhtiö
VASEK on tuonut Vaasan seudulle paremman tasapainon eri kielienemmistöisten
kuntien välille ja Isonkyrön osallistuminen yhteistyöhön. Elinkeinoelämän yhteistyöllä
on pitkät perinteet Vaasan seudulla.
Korsnäsin kunta toteaa, että tilastojen valossa vuodelta 2014 vaikuttaa siltä, että
pendelöinti Isostakyröstä Vaasaan on suurempi (494 kpl) kuin pendelöinti Isostakyröstä Seinäjoelle (280 kpl) ja tämä voi tietenkin johtua eri yhteistyötoiminnoista ja
muuttuu ajan myötä, mutta historiallisesti pendelöinti on todellisuudessa ollut suurempi Vaasaan keskuspaikkakuntana.
Korsnäsin kunta katsoo, että olisi yksinkertaisempaa suorittaa maakuntavaihto
mahdollisen uuden maakuntaperusteisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän
yhteydessä. Maakuntauudistuksen yhteydessä kaikki kuntayhtymät puretaan ja rahoitusjärjestelmä perustuu niihin valtionosuuksiin, joihin maakunnan toiminta ja väestö oikeuttavat. Siirron aikaistaminen tarkoittaa, että Pohjanmaan maakuntaliiton
rahoitusta on jaettava uudelleen ja koko sen luottamusjäsenorganisaatiota valittava
uudelleen.
Korsnäsin kunta katsoo, että Isonkyrön kunnan maakuntavaihto tehdään vasta
maakunta- ja soteuudistuksen toteuttamisen yhteydessä.
Mustasaaren kunta
Lausunto
Mustasaaren kunta on lausunnossaan ilmoittanut, että se ei vastusta, että Isonkyrön
kunta siirretään Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Mustasaaren kunta ehdottaa, että maakuntavaihdos toteutetaan maakunta- sekä sosiaalija terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon yhteydessä eli todennäköisesti
1.1.2021. Ehdotusta perustellaan sillä, että maakuntavaihdoksen takia Pohjanmaan
maakunnan toiminnan rahoitus on jaettava uudelleen ja että vaihdos vaikuttaa Pohjanmaan liiton luottamushenkilöorganisaatioon. Lisäksi Mustasaaren kunta on lausunnossaan todennut, että Isonkyrön kunta osallistuu usealla sektorilla Vaasan seudun yhteistyöhön, kuten elinkeinoelämän kehittämiseen (Vaasanseudun kehitys Oy
VASEK), matkailun kehittämiseen (Vaasan seudun Matkailu Oy), jätehuoltoon (Ab
Stormossen Oy) ja pelastushallintoon (Pohjanmaan pelastuslaitos). Mustasaaren
kunta odottaa yhteistyön jatkuvan ja kehittyvän näillä ja myös uusilla sektoreilla.
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Vaasan kaupunki
Lausunto
Vaasan kaupunki on lausunnossaan todennut, että Isonkyrön kunta on osana Pohjanmaan maakuntaa ja Vaasan seutua osallistunut lukuisin tavoin seudun kehittämiseen ja edunvalvontaan. Keskeisimpinä kokonaisuuksina Vaasan kaupunki mainitsee Vaasan seudun kehitys Oy:n ja Vaasan seudun Matkailu Oy:n osakkuudet, mukanaolon Vaasan seudun vuosien 2016-2020 elinvoimastrategiatyössä sekä Vaasan
seudun yhteistyöneuvottelukunnan jäsenyyden. Kunta on lisäksi mukana Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Vaasan seudun jätelautakunnan, musiikkiopisto Kuulaopiston, Vaasa-opiston ja Kyrönmaan Arpeetin toiminnassa.
Vaasan kaupunki katsoo, että maakuntavaihdoksen seurauksena on todennäköistä,
ettei kunnalla sen jälkeen ole perusteltua syytä jatkaa edellä mainituissa lukumäärältään ja painoarvoltaan merkityksellisissä kehitys- ja yhteistyöelimissä.
Vaasan kaupunki huomauttaa lisäksi, että edellä kuvattujen toimintojen perusteella
Isonkyrön kunnan voidaan katsoa jo nykyään kuuluva toiminnallisesti yhtenäiseen
Vaasan seudun alueeseen. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ne perusteet, jotka
vuonna 1993 esitettiin kunnan Pohjanmaan maakuntaan kuulumisen puolesta, ovat
edelleen voimassa.
Vöyrin kunta
Lausunto
Vöyrin kunta on lausunnossaan todennut ymmärtävänsä Isonkyrön kunnan toivomusta pitää maakuntarajat sosiaali- ja terveydenhuollon rajoja vastaavina. Tämä on
ollut entistä tärkeämpää Kyrönmaan jakauduttua siten, että Laihia alkoi harjoittaa
yhteistoimintaa Vaasan kanssa ja Isokyrö Seinäjoen kanssa.
Vöyri toteaa, että Isokyrö on Vöyrin kunnan naapurikunta. Kunnilla on vuosikymmenten ajan ollut hyvää yhteistoimintaa eri toimialoilla Tällä hetkellä kunnat tekevät
yhteistyötä sivistyksen toimialalla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kokemukset ovat hyviä, ja Vöyrin kunta odottaa yhteistyön jatkumista, vaikka Isokyrö
vaihtaisikin maakuntaa.
Vöyrin kunta katsoo, että elinkeinoelämän yhteistyö ja yhteinen elinkeinoyhtiö VASEK ovat tuoneen Vaasan seudulle parempaa tasapainoa eri kielienemmistöjä sisältävien kuntien välille ja rakennetta Isonkyrön yhteistyövaikutuksen ansiosta. Sama
koskee Vaasan seudun Matkailu Oy:tä ja jätteenkäsittely-yhtiö Stormossen Oy:ta,
jossa Isokyrö on osakkaana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

4.2.2019

26

Vöyri toteaa, että yhteys Vaasan seutuun on vahva. Isonkyrön työssäkäyntiliikenne
on runsaampaa Isostakyröstä Vaasaan kuin esimerkiksi Seinäjoelle, mikä antaa aihetta yhteistyöhön myös tulevaisuudessa.
Vöyrin kunta katsoo, että maakuntavaihdos olisi yksinkertaisempi toteuttaa siirryttäessä mahdollisesti maakuntiin perustuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Maakuntauudistuksen yhteydessä kaikki kuntayhtymät puretaan ja rahoitusjärjestelmä alkaa perustua valtionosuuksiin, joihin maakunnan toiminta ja väestö oikeuttavat. Siirtymisajankohdan aikaistaminen tarkoittaa Pohjanmaan liiton rahoituksen jakamista uudelleen ja sen koko luottamusmiesjärjestelmän nimittämistä uudelleen.
Vöyrin kunta katsoo, että Isonkyrön kunnan maakuntavaihdos toteutetaan vasta
maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuksen yhteydessä.
Kristiinankaupunki
Lausunto
Kristiinankaupunki toteaa uudistuksen pitkittyneen, mikä on huono asia kunnallista
kehitystä ajatellen. Monet päätökset, jotka kehittävät kuntalaisten palveluita, viivästyvät uudistuksen lykkääntyessä tulevaisuuteen. Kristiinankaupunki toteaa, että Isokyrö haluaa itse vaihtaa maakuntaa. Hallituksen työryhmä on linjauksessaan todennut, että Isonkyrön tulee olla osa Etelä-Pohjanmaan itsehallintoaluetta. Tämä on
luonnollinen ja looginen kehitys Kyrönmaan muututtua Vähänkyrön siirryttyä Vaasaan. Koska Isonkyrön maakunnan vaihdolla on vaikutusta kuntayhtymien talouteen
ja mahdollisesti myös kuntayhtymien toimielinten kokoonpanoon, Kristiinankaupunki
puoltaa Isonkyrön maakunnan vaihtoa aikaisintaan nykyisen kunnanvaltuuston toimikauden päätyttyä tai maakuntauudistuksen tullessa voimaan 1.1.2021.
Pohjanmaan pelastuslaitos
Lausunto
Pohjanmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtokunta ei näe estettä Isonkyrön
kunnan siirtymisessä Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.
Muutos nostaa muiden jäsenkuntien maksuosuuksia, koska kustannukset jakaantuvat asukaslukuun perustuen, mutta ei kuitenkaan niin merkittävästi, etteikö siirtyminen olisi hallittavissa.
Voimassa olevassa Pohjanmaan pelastustoimea koskevassa yhteistoimintasopimuksessa ei ole yksittäisen kunnan siirtymisestä yksityiskohtaisesti määritelty menettelytapaa, miten taloudelliset ja toiminnalliset vastuut siirtyvät kunnan mukana
toiselle pelastusalueelle. Maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntö ei ole toistaiseksi voimassa, joten siihen sisältyvää ohjausta ei ole vielä suoraan sovellettavissa tässä tapauksessa.
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Johtokunta pitää hyvänä, että muutos tapahtuisi maakuntauudistuksen toteutuksen
yhteydessä. Mikäli muutos tapahtuu aiemmin, tällöin Isonkyrön kunnan ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen on sovittava tarkemmin siirtymiseen liittyvistä
toiminnallisista ja taloudellisista velvoitteista ja miten ne siirtymisen yhteydessä hoidetaan. Yhteistoimintasopimus ei kerro tähän selkeää proseduuria.
Toiminnalliset ja taloudelliset sitoumukset on selvitettävä lisäksi yhdessä luovuttavan Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja vastaanottavan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Näitä asioita ovat mm. henkilöstö, kalusto ja toimintaan sidotut
sopimukset ja niiden siirto. Pelastustoimen valmiuden osalta johtokunta ei näe merkittävää ongelmaa, koska toiminta on tälläkin hetkellä suunniteltu pelastusalueiden
ja kuntien rajoista riippumatta.
Isonkyrön kunnan osalta on huolehdittava, että kunnalla on voimassa oleva sopimus
pelastustoimen järjestelyistä pelastustoimen alueen kanssa.
Isonkyrön kunnan vastine annettuihin lausuntoihin
Kuten lausunnoista käy ilmi, Isonkyrön kunta kuuluu sekä Vaasan että Seinäjoen
kaupunkien työssäkäyntialueisiin ja kunnan työllisistä suurin osa käy töissä asuinkuntansa ulkopuolella. Pendelöiviä Etelä-Pohjanmaan maakunnan kunnista Pohjanmaan maakunnan kuntiin on ylipäänsä huomattavasti enemmän (2395 henkilöä
v. 2016) kuin Pohjanmaan maakunnan kunnista Etelä-Pohjanmaan maakunnan kuntiin (1607 henkilöä v. 2016).
Työssäkäynnin ja asioinnin toiminnallisia alueita tarkasteltaessa Isokyrö kuuluu sekä
Vaasan seudun että Seinäjoen seutukunnan vaikutusalueeseen. Erikoistavaroiden
ja päivittäistavaroiden asiointialueiden tilastoa vääristää todennäköisesti jonkun verran se, että Isonkyrön Kylkkälän kylästä suuntautuu runsaasti asiointia Tervajoen
taajaman Vaasan puoleisiin osiin, jotka siten rekisteröityvät asioinniksi Vaasaan.
Kunnan kuuluessa edellä kuvatulla tavalla kahteen työssäkäyntialueeseen ja asioinnin suuntautuessa kahteen suuntaan, tulee maakuntajakolain 1 §:n tulkinnassa antaa painoarvoa kunnan omalle tahdolle.
Isonkyrön kunnan sijainti mahdollistaa toimivien yhteistyömuotojen harjoittamisen
molempien maakuntien suuntaan. Isonkyrön kunta osallistuu Vaasan seudun kuntien yhteistyön lisäksi myös Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien yhteistyöhön (K8).
Vaasanseudun Kehitys Oy:n, Vaasan seudun Matkailu Oy:n, Vaasan seudun jätelautakunnan, musiikkioppilaitos Kuula-opiston, Vaasa-opiston, Kyrönmaan työpaja
Arpeetin ja YHYRES-kehittämisyhdistyksen yhteistyömuodot ovat toimivia, eikä
Isonkyrön kunnan tiedossa ole, että maakuntavaihdoksella olisi välittömiä vaikutuksia näihin yhteistyömuotoihin.
Tarve jakaa Pohjanmaan liiton toiminnan rahoitus ja luottamushenkilöpaikat uudelleen ei ole perusteltu syy lykätä maakuntavaihdoksen toteutusta. Maakuntavaihdok-
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sella ei ole myöskään vaikutuksia alueen kuntien väliseen kahdenväliseen yhteistyöhön.
Pelastuslain 24 §:n mukaan Valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin ja vahvistetun aluejaon muuttamisesta. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain
(410/2015) 57 §:n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Isonkyrön kunnan käsityksen mukaan pelastustoimen aluejaon muutos voi astua voimaan mahdollisen maakuntavaihdoksen yhteydessä 2020 tai myöhemmin maakuntauudistuksen voimaantulon yhteydessä.
Isonkyrön kunta korostaa, että Etelä-Pohjanmaan liitto ja lukuisat Etelä-Pohjanmaan
kunnat ovat lausunnoissaan puoltaneet maakuntavaihdosta.
Muilta osin Isonkyrön kunta viittaa esityksessään esitettyihin perusteluihin maakuntavaihdoksen toteuttamiseksi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa edellä olevan vastineen annettuihin lausuntoihin, jotka
koskevat kunnan ehdotusta maakunnan vaihtamisesta.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TÄYTTÖLUPA/Kaksi lähihoitajan toimea
Khall 16 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää 22.1.2019 täyttölupaa perusturvan palvelualueelle kahden lähihoitajan toimen täyttöä varten, yksi hoivaosastolle ja yksi palvelukodille. Irtisanoutumisilmoitukset molemmista toimista on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan seuraavasti:
-

yksi lähihoitajan toimi 1.3.2019 alkaen ja
yksi lähihoitajan toimi 1.8.2019 alkaen perusturvan palvelualueelle.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 17 §
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 3.–9.4.2019. Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 15.21.5.2919 ja varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisinä. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita
sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikunnan.

PÄÄTÖS:

Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Marja Vaismaa
Erkki Tuuri
Simo Perkiö
Soile Hakala
Timo Soini
Reino Hintsa
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VAALILAUTAKUNTIEN VALITSEMINEN
Khall 18 §
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 3.–9.4.2019. Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 15.21.5.2019 ja varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee Keskikunnan äänestysalueen, Alapään äänestysalueen, Ylipään äänestysalueen sekä Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunnat.
Vaalilautakuntiin valittiin seuraavat:
Keskikunnan äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
1.varajäsen
2.varajäsen
3.varajäsen
4.varajäsen
5.varajäsen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Heikki Ojala
Erkki Hölsö
Eeva Loukola
Aino Keskinen
Pauli Suorauha
Esa Killinen
Aimo Uuttu
Raija Saari
Hanni Rintala
Vesa Korpela
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Alapään äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
1.varajäsen
2.varajäsen
3.varajäsen
4.varajäsen
5.varajäsen

Pentti Kauppinen
Marika Mäki
Jaana Muurimäki
Jarkko Karhu
Markku Hakala
Tapani Lammi
Pekka Kauppila
Marjo Mäkinen
Anne Uusihaka
Sirpa Seppälä

Ylipään äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
1.varajäsen
2.varajäsen
3.varajäsen
4.varajäsen
5.varajäsen

Jari Viertola
Yrjö Welling
Taina Torpisto
Helena Maunuksela
Heli Raunio
Tapio Rintamäki
Ulla Vaaraniemi
Anne Huhtala
Juha Ihalainen
Eila Rantala

Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
1.varajäsen
2.varajäsen
3.varajäsen
4.varajäsen
5.varajäsen
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Juhani Leskelä
Kaarina Kangas
Nina Perkiö
Raija Saari-Kumpula
Henry Karhu
Miia Karhu
Hannele Koskinen
Veli Karhu
Kari Klemetti
Riitta Vuorela

Otteen oikeaksi todistaa
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KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ
Khall 19 §
Maa- ja metsätalousministeriö on tulvariskien hallinnasta annetun lain (620(2010) 15
§:n mukaisesti asettanut 20.12.2018 tulvaryhmät tulvariskien hallintasuunnitelman
laatimiseksi tarvittavaa viranomaisyhteistyötä varten vesistöalueille, joilla on yksi tai
useampi merkittävä tulvariskialue.
Tulvaryhmän keskeisenä tehtävänä on laatia vesistöalueelle tulvariskien hallintasuunnitelma. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet merkittävälle tulvariskialueelle sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään
saavuttamaan. Tulvaryhmien toimikausi on 2019-2022.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii puheenjohtajana
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmässä. ELY-keskus pyytää ehdotusta Isonkyrön
kunnan edustajaksi ja varaedustajaksi tulvaryhmään sekä huomioimaan tasaarvolain ehdotuksessaan. Ehdotusta pyydetään 22.2.2019 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus nimeää Isonkyrön kunnan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varaedustajan Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmään.
Kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi edustajaksi Antti Lammen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Jaakko Pukkisen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall 20 §
1.

Työllisyyskatsaus/Pohjanmaan ELY-keskus/Joulukuu 2018
Työttömät työnhakijat, joulukuu 2018
Muutos, joulukuu 2017
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat, joulukuu 2018
Muutos, joulukuu 2017

2.

3.

137
-45 (-25%)
14
6,6 %
29
+7 (32%)

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 5.12.2018/OKM/41/221/2017:
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018
ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu
Isonkyrön kunta
Kevään tuntimäärä
1.535
Syksyn tuntimäärä
1.068
Tunteja yhteensä
2.603
Tunteja aiemmin
2.598
Muutos aiempaan
5
Yksikköhinta
26,00
Valtionosuuden peruste
67.678
Valtionosuus 57 %
38.576
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2018/OKM/45/221/2017:
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2018
Isonkyrön kunta
Valtionosuus/rahoitus
Valtionosuus/rahoitus aiemmin
Rahoituksen muutos aiempaan

-222.464
-203.109
-19.355

4.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 23.1.2019/19/0030/1:
Hoitopalkkion korvaamista koskeva hallintoriita
(salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 momentti 25. kohta)

5.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen kirje 30.1.2019:
Pelastuslain nuohousta koskevat muutokset tulivat voimaan 1.1.2019

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

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 21 §
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:
- Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 16.1.2019 § 3/
Kustannuspaikkojen menojen, tulojen ja nettomenojen vahvistaminen sekä
vastuuhenkilöiden ja laskujen asiatarkastajien nimeäminen
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 17.1.2019 § 1/
Kustannuspaikkojen menojen, tulojen ja nettomenojen vahvistaminen sekä vastuuhenkilöiden ja laskujen asiatarkastajien nimeäminen
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 23.1.2019 § 3/
Työmerkkipäivänä muistaminen
- Nuorisovaltuuston pöytäkirja 5.12.2018
- Elinkeino- ja kaavoitusjaoston pöytäkirja 14.1.2019
- Ympäristölautakunta 22.1.2019

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

4.2.2019

37

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS / PAINOPISTEALUEET 2019
Khall 22 §
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenpitoa ja henkilökunnan toimintaa sekä sidosryhmäyhteistyötä.
Kunnanhallituksen puheenjohtajisto käy johtajasopimuksen mukaisesti kunnanjohtajan kanssa vuosittain kehityskeskustelun. Kehityskeskustelun yhteydessä arvioidaan
edellisen vuoden tulostavoitteiden toteutuminen sekä käsitellään tulevan vuoden
painopistealueet ja tavoitteet. Painopistealueista ja tavoitteista käydään kunnanhallituksessa saatekeskustelu ennen kunnanjohtajan kanssa käytävää kehityskeskustelua.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajiston esityksen kunnanjohtajan kehityskeskusteluiksi ja tavoitteet vuodelle
2019.
PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:
Kunnanhallitus keskustelee alustavasti kunnanjohtajan vuoden 2019 painopisteistä
ja tavoitteista.
PÄÄTÖS:
Merkittiin, että päätettiin yksimielisesti käsitellä tämä asia ylimääräisenä asiana.
Kunnanhallitus hyväksyy alustavasti kunnanjohtajan vuoden 2019 painopisteet ja
tavoitteet kunnanjohtajan kanssa käytävään kehityskeskusteluun.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi klo 18.30-18.45.
Kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin tämän pykälän osalta Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 17, 18, 19
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: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 17, 18, 19

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

