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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 73 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 74 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Helena Tuuri-Tammela.
__________
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VASTINE LAUSUNNOISTA ESITYKSESTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI
Khall 75 §
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 17.6.2019.
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:
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
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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.
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
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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.
Ympäristöministeriö
Lausunto
Ympäristöministeriö on ilmoittanut, että joulukuussa 2018 annettu lausunto on edelleen voimassa, eikä sillä ole asiassa uutta lausuttavaa:
Ympäristöministeriön aikaisempi lausunto oli seuraava:
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.
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
1.1.2022. Ehdotusta perustellaan sillä, että maakuntavaihdoksen takia Pohjanmaan
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maakunnan toiminnan rahoitus on jaettava uudelleen ja että vaihdos vaikuttaa Pohjanmaan liiton luottamushenkilöorganisaatioon.
Mustasaaren kunta toteaa, että Isonkyrön kunta kuuluu selkeästi edelleenkin toiminnallisesti ja taloudellisesti Pohjanmaan maakuntaan ja Vaasan seutuun. Isonkyrön
kunta on osa historiallista Kyrönmaata. Isonkyrön kunta kuuluu sekä Vaasan että
Seinäjoen työssäkäyntialueisiin. Isonkyrön kunnan työllisestä työvoimasta 56,4 prosenttia käy töissä kunnan ulkopuolella. Heistä 62 prosenttia käy töissä Pohjanmaalla
ja 33 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla.
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.
Vaasan kaupunki
Lausunto
Vaasan kaupunki on esittänyt 3.12.2018 antamassaan lausunnossa perustelunsa
asiaan ja katsonut, että Isonkyrön kunta kuuluu toiminnallisesti yhtenäiseen Vaasan
seudun alueeseen ja katsoo, että aiemmin esitetyt perusteteet Isonkyrön kunnan
Pohjanmaan maakuntaan kuulumisen puolesta ovat edelleen voimassa.
Vaasan kaupungin 3.12.2018 antama lausunto oli seuraava:
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.
Kristiinankaupunki
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lausunto
Kristiinankaupunki toteaa, että Isokyrö haluaa itse vaihtaa maakuntaa. Maakuntauudistuksen raukeamisesta huolimatta, hallituksen maakuntalinjauksilla on merkitystä.
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 1.1.2021.
Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lausunto
Väestö
Isossakyrössä oli vuoden 2017 lopussa 4673 asukasta, joista työvoiman ulkopuolella olevien osuus on maan keskiarvoa suurempi 57 % (2667 henkilöä) työvoiman
osuuden ollessa 43 % (2006 henkilöä). Eläkeläisiä oli asukasmäärästä 31 % ja lasten ja nuorten (ml. opiskelijat) osuus 23 %. Isonkyrön väestö on valtaosin suomenkielistä.
Elinkeinorakenne
Isonkyrön väestöstä suurin osa eli 2/3 on työelämän ulkopuolella. Työssäkäyvistä
suurin osa työskentelee teollisuuden, rakentamisen, kuljetusalan ja näitä tukevien
palveluiden parissa (45 %) ja alkutuotannossa (18 %). Pendelöijien osuus työllisistä
on merkittävä ja pendelöinti suuntautuu pääosin Pohjanmaan maakunnan kuntiin
(62 %). Etelä-Pohjanmaan kuntiin pendelöi 22 %. Pendelöijien osalta erityisesti voidaan olettaa asioinnin suuntautuvan hyvin vahvasti Pohjanmaan maakunnan kuntiin, vaikkakin normaalia asiointia tapahtuu varmasti molempien maakuntien keskuskaupunkeihin.
Elinvoimaisuutta vahvistavat tekijät
Pohjanmaan ELY-keskuksesta on myönnetty isokyröläisille yrityksille Euroopan
aluekehitysrahaston kehittämisavustuksia sekä Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) yritystukia, joiden maksatukset jatkuvat
vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Mahdollinen maakunnan vaihdos vaikuttaisi luonnollisesti pitkäaikaisen yrityspalvelutoiminnan katkeamiseen niin teollisten kuin maa-,
metsä- ja kalatalouden osalta.
Maakunnan vaihtaminen ohjelmakausien siirtymävaiheessa aiheuttaisi tarpeetonta
byrokratiaa. Mikäli maakuntavaihdos toteutettaisiin vuoden 2020 alusta, tulisi ratkaisuta mm. hoidetaanko maaseuturahaston maksatukset loppuun Pohjanmaan ELYkeskuksesta vai siirretäänkö ne Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. LeaderPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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toimintaryhmän YHYRES osalta olisi ratkaistava hankkeiden toteutus ja maksatus
EU-ohjelmakaudella ja luonnollisesti asia vaikuttaa ohjelmakauden valmisteluun.
Yhteenveto
Suuri osa Isonkyrön teollisesta tuotannosta on alihankintateollisuutta, joiden osalta
päämiehet sijaitsevat Pohjanmaan maakunnan kunnissa, ts. elinkeinoelämäyhteydet
Pohjanmaan maakuntaan ovat vahvat. Pohjanmaan teollisuuden lisäarvo on maan
vahvinta, tuottavuuden parantamisen ollessa yksi kehittämisen painopisteitä kaikilla
kärkialoilla. Pendelöinnistä valtaosa suuntautuu Pohjanmaan maakunnan kuntiin.
Isollakyröllä on vahvat siteet molempiin pohjalaismaakuntiin. Tarkasteltaessa kunnan elinkeinorakennetta ja väestön pendelöinnin suuntaa ovat siteet Pohjanmaan
maakuntaan edelleen hyvin vahvat ja elinvoimaisuuden suotuisan vahvistumisen
näkökulmasta hyvin merkittävät. Pohjanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
maakunnan vaihtamiseen liittyvät toimet eivät ole yleisesti ajankohdallisesti järkeviä.
Suomeen ollaan parhaillaan muodostamassa uutta hallitusta ja uuden hallitusohjelman valmistelu on käynnistymässä. EU-ohjelmakautta on jäljellä vuosi ja uuden ohjelmakauden valmistelu on hyvin aktiivisessa vaiheessa.
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. Lisäksi esimerkiksi vuoden 2019 Europarlamenttivaaleissa kahdessa vähittäiskaupan
suuryksikössä äänesti Seinäjoella 48 ja vastaavasti Vaasassa 4 isokyröläistä. Kunnan kuuluessa edellä kuvatulla tavalla kahteen työssäkäyntialueeseen ja asioinnin
suuntautuessa kahteen suuntaan, tulee maakuntajakolain 1 §:n tulkinnassa antaa
merkittävä painoarvo 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
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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. Maakuntavaihdoksella ei ole myöskään vaikutuksia alueen kuntien väliseen kahdenväliseen yhteistyöhön.
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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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KUNNANVALTUUSTON 23.5.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 76 §
Kunnanvaltuuston 23.5.2019 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•

Kunnanjohtajan johtajasopimus/Painopisteiden toteutuminen 2018 ja painopisteet
2019

•

Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

•

Talousarviopoikkeamat vuoden 2018 tilinpäätöksessä

•

Vuoden 2018 tilinpäätös

•

Kotouttamisohjelma 2019-2023

•

Varavaltuutetun määrääminen

•

Varavaltuutetun määrääminen

•

Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen

•

Kunnanhallituksen valitseminen

•

Eroanomus luottamustoimista

•

Henkilöstöresurssien lisätarve hyvinvointipalveluissa /organisaatiomuutoksen hyväksyminen

•

Omatoimikirjaston investointihankkeen talousarvion muutosesitys

•

Määrärahahakemus Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 23.5.2019 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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Kokouspäivämäärä
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANO TOIMIKAUTENA 2019–2021
Khall 77 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 16 valinnut kunnanhallitukseen toimikaudeksi
2019–2021 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Annala

Jukka Hakamaa

Reino Hintsa

Juha Ahoketo

Jenni Jaatinen

Juhani Leskelä

Erkki Kuusikko

Nina Perkiö

Tommi Laine

Maria Luhtala

Mirva Mäki-Rammo

Heli Raunio

Jaakko Pukkinen

Pirkko Viljanmaa

Sirkku Rajamäki

Pasi Myllyniemi

Helena Tuuri-Tammela

Maria Heinonen

Jari Viertola

Jani Frusti

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mirva Mäki-Rammo, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jaakko Pukkinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Erkki Kuusikko.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen kokoonpanon toimikautena 2019–2021
tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN LAUTAKUNTIIN
TOIMIKAUDEKSI 2019–2021
Khall 78 §
Hallintosäännön 154 §:n mukaan:
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin
edustajansa ja tälle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai
kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.
Hallintosäännön 153 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

kunnanhallituksen puheenjohtajistolle toimitetaan esityslistat lautakuntien kokouksista

-

valitaan kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat seuraaviin lautakuntiin
toimikaudeksi 2019–2021; hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi edustajat ja varaedustajat seuraavasti
toimikaudeksi 2019-2021:
Edustaja
Varaedustaja
Hyvinvointilautakunta
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Helena Tuuri-Tammela
Jari Viertola
Sirkku Rajamäki
Jenni Jaatinen
Tommi Laine

Otteen oikeaksi todistaa

Erkki Kuusikko
Mirva Mäki-Rammo
Juha Annala
Reino Hintsa
Jaakko Pukkinen
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ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON VALITSEMINEN
Khall 79 §
Hallintosäännön 7 §:n mukaan
Kunnanhallitus voi asettaa jaostoja, valita niihin jäsenet sekä delegoida niille päätösvaltaansa. Jaostoon voidaan valita myös kunnanhallitukseen kuulumattomia
jäseniä ja varajäseniä (KuntaL 31 § 2.mom.)
Lisätietoja antaa kunnanjohtajaTero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
-

-

PÄÄTÖS:

hallintosääntöön valmistellaan elinkeino- ja kaavoitusjaoston tehtävä- ja toimivalta
asettaa elinkeino- ja kaavoitusjaoston, johon kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet
että jaoston varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
että jaoston tehtäväalueina ovat valmistella yleis- ja yksityiskohtaista kaavoitusta, maanhankintaan ja maankäyttöön liittyvien tehtävien valmistelu sekä elinkeinojen edistämiseen liittyvien tehtävien valmistelu ja koordinointi
siirtää sille em. tehtäväalueille kuuluvan päätösvaltansa
että jaosto päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen mukaan kunnanhallitukselle kuuluvista asioista lukuunottamatta asioiden valmistelua valtuustolle
sekä vahvistaa elinkeino- ja kaavoitustoimen talousarvioiden käyttösuunnitelmat
ja tavoitteet
päättää, että jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja
valita jäsenet ja varajäsenet elinkeino- ja kaavoitusjaostoon toimikaudeksi 2019–
2021
päättää, että jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja
päättää, että jaoston sihteerinä toimii tekninen johtaja.

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi elinkeino- ja kaavoitusjaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019-2021:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Miko Heinilä
Maarit Hulkko
Erkki Kuusikko
Helena Tuuri-Tammela
Jari Viertola
Pirkko Viljanmaa

Jouni Mäkynen
Jaakko Pukkinen
Nina Perkiö
Maria Luhtala
Reino Hintsa
Sirkku Rajamäki

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
__________

Erkki Kuusikko
Helena Tuuri-Tammela

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN
Khall 80 §
Hallintosäännön 7 §:n mukaan Kunnanhallitus voi kuntalain 30 §:n mukaisesti asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Yhteistoimintamenettelyä koskevan paikallisen sopimuksen mukaan työnantajaa
edustaa henkilöstötoimikunta ja työntekijöitä luottamusmiehet.
Henkilöstötoimikunnan tehtävänä on tämän lisäksi käydä tarvittaessa työnantajan
puolesta paikallisneuvottelut ja paikalliset neuvottelut neuvottelumenettelyä koskevan sopimuksen mukaisesti ja antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia
kunnanhallitukselle henkilöstön palvelusuhteita koskevissa asioissa.
Henkilöstötoimikunta päättää kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvista henkilöstöja palkkausasioista lukuunottamatta henkilöstön valintoja ja asioiden valmistelua valtuustolle.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- hallintosääntöön valmistellaan toimikunnan tehtävä- ja toimivalta
- asettaa henkilöstötoimikunnan, johon kuuluu viisi jäsentä
- että toimikunnan varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- siirtää sille edellä esittelytekstissä mainitun päätösvaltansa
- valita jäsenet henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2019–2021
- toimikunnan esittelijänä toimii kunnanjohtaja
- toimikunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi henkilöstötoimikuntaan seuraavat jäsenet toimikaudeksi 2019-2021:
Reino Hintsa
Mirva Mäki-Rammo
Jaakko Pukkinen
Tero Kankaanpää
Jaana Järvi-Laturi
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Mirva Mäki-Rammo
Jaakko Pukkinen

Otteen oikeaksi todistaa
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VAMMAISNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 81 §
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Vammaisneuvosto tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja vammaisten aseman edistämiseksi sekä ylläpitää yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja kunnan toimielinten ja
muiden yhteistyötahojen välillä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

-

PÄÄTÖS:

asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2019–2021
valitsee vammaisneuvostoon kaksi kunnan edustajaa
nimeää puheenjohtajan
toteaa, että seuraavat järjestöt nimeävät edustajansa vammaisneuvostoon; Kyrönmaan Invalidit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto, Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön osasto, Kyrönmaan Selkäyhdistys ry, Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja Kyrönmaan Reumayhdistys ry
pyytää, että em. järjestöt nimeävät edustajansa elokuun 2019 loppuun mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vammaisneuvostoon kunnan edustajiksi toimikaudeksi 2019-2021 Juha Ahokedon ja Maria Luhtala. Puheenjohtajaksi
nimettiin Maria Luhtala.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 82 §
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja
vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 2019–2021
valitsee vanhusneuvostoon kaksi kunnan edustajaa ja heille varajäsenet
nimeää koollekutsujan
toteaa, että seuraavat järjestöt nimeävät edustajansa vanhusneuvostoon; Eläkeliiton paikallisjärjestö ja Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry valitsevat kumpikin kaksi
jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä Kyrönmaan kristilliset eläkeläiset yksi jäsen sekä yhden varajäsenen
- pyytää, että em. järjestöt nimeävät edustajansa elokuun 2019 loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vanhusneuvostoon kunnan edustajiksi
seuraavat jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019-2021 :
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Juhani Leskelä
Väinö Pollari

Simo Perkiö
Helena Tuuri-Tammela

Kokoonkutsujaksi nimettiin Juhani Leskelä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NUORISOVALTUUSTON NIMEÄMINEN
Hyvltk 2.5.2019 § 23
Isonkyrön ensimmäinen nuorisovaltuusto on toiminut kohta kaksi vuotta ja kesäkuussa alkaa uusi valtuustokausi. Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään
11.6.2019.
Nuorisovaltuuston jäsenluettelo liitteenä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää, että kunnanhallitus nimeää uuden nuorisovaltuuston, jonka jälkeen nuorisovaltuusto voi kokoontua ja päättää muun muassa edustajistaan lautakuntiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.6.2019 § 83
Hallintosäännön 2. luvun 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Kunnanhallitus on 4.9.2017 § 147 nimennyt toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019
nuorisovaltuustoon varsinaisiksi jäseniksi sekä varajäseniksi seuraavat:

KJ:N
EHDOTUS:

-

Akseli Alapeltola
Emilia Hannuksela
Ella Harju
Anni Ikola
Anni Jaurila
Alina Lahti
Tytti Lehtimäki
Oona Lehtokunnas

-

Tuuli Raunio, varajäsen, ero kh 3.12.2018
Mico Alanen, varajäsen, 3.12.2018 alkaen
Emma Killinen, varajäsen
Elisa Hämäläinen, varajäsen

Kunnanhallitus päättää nimetä nuorisovaltuuston kahden vuoden toimikaudeksi
1.6.2019 alkaen seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Aheinen Mira
Alanen Mico
Försti Juuso
Harju Ella
Heinilä Mimmi
Ikola Anni
Jaurila Anni
Sillanpää Janika
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
Alanen Santtu
Salokaski Nelli
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Khall 21.5.2018 § 103
Kunnanhallitus on 28.11.2016 § 156 valinnut liikuntahallin suunnittelutoimikunnan.
Suunnittelutoimikunta on valmistellut liikuntahallin hankesuunnitelmaa. Toimikunta
on kuullut kunnassa toimivia liikuntaseuroja sähköpostikyselyllä ja kaikkia käyttäjiä
yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet osallistua valmisteluun otakantaa.fi -palvelussa ja paperilomakkeilla.
Tavoitteena on, että koulukeskuksen nykyinen liikuntahalli ja keskustan alakoulun liikuntatilat sekä uusi liikuntahalli muodostavat kokonaisuuden, joka palvelee mahdollisimman laajasti eri toimijoiden tarpeita.
Kunnanvaltuusto on 28.9.2017 § 47 hyväksynyt liikuntahallin hankesuunnitelman ja
siihen sisältyvät liitteet.
Kunnanvaltuusto on 9.11.2017 § 55 hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020 investointiosan siten, että talousarviovuodelle 2018 rakentamiseen on varattu menoja 2.000.000 euroa ja tuloja 450.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2019 menoja 1.700.000 euroa ja tuloja 300.000 euroa. Investointihankkeen investointimenon edellytyksenä on rahoitusosuuden saaminen suunnitelman mukaisesti.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on ministeriön internetsivuilta saadun tiedon mukaan
17.5.2018 päättynyt liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden avustuksista vuonna 2018. Päätöksessä on osoitettu Isonkyrön liikuntahallille 750.000 euron avustus.
Liikuntahallin suunnittelutoimikunnan tilalle on tarkoituksenmukaista nimetä rakennustoimikunta, joka jatkaa liikuntahallin rakennuttamisen valmistelua ja osallistuu
varsinaisen rakentamisen alettua muun muassa työmaakokouksiin ja työmaakierroksiin.
Hallintosäännön 153.1 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee liikuntahallin rakennustoimikunnan ja valitsee rakennustoimikunnan esittelijäksi (vt.) teknisen johtajan.
Keskustelun kuluessa Jouni Mäkynen ehdotti, että rakennustoimikuntaan valitaan
kunnanhallituksen puheenjohtajisto, teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja. Toimikunnan puheenjohtajaksi valitaan kun-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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nanhallituksen 1. vpj Jaakko Pukkinen sekä esittelijäksi valitaan kunnanjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjäksi (vt.) tekninen johtaja. Toimikunta valtuutetaan hankkimaan tarjousten perusteella rakennuskonsultti valvomaan hanketta ja toimimaan hankkeen
eteenpäin viemiseksi. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko em. muutosehdotukset
yksimielisesti hyväksyä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutosehdotukset
sekä päätti, että toimikunnan tehtävät ja valtuudet tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
__________
Tmk 28.5.2018 § 3
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 § 103 päättänyt valita liikuntahallin rakennustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston, teknisen lautakunnan puheenjohtajiston ja kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kunnanhallituksen 1. vpj Jaakko Pukkinen sekä esittelijäksi kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjäksi (vt.) tekninen johtaja.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunta valtuutetaan hankkimaan tarjousten perusteella rakennuskonsultti valvomaan hanketta ja toimimaan hankkeen eteenpäin
viemiseksi.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunnan tehtävät ja valtuudet tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta merkitsee kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen
ja tekee esityksensä rakennustoimikunnan tehtäväksi ja valtuuksiksi.
PÄÄTÖS:
Rakennustoimikunta merkitsi kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen.
Lisäksi rakennustoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että rakennustoimikunta:
1. vastaa liikuntahallin rakennuttamisen hallinnoimisesta ja toteuttamisesta,
2. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hankkeen lopulliset suunnitelmat,
3. päättää hyväksyttyihin lopullisiin suunnitelmiin mahdollisesti tehtävistä vähäisistä
muutoksista,
4. päättää hankkeen suorittamistavasta,
5. tekee esityksen kunnanhallitukselle urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä hallintosäännön mukaisesti,
6. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta,
7. informoi kunnanhallitusta hankkeen etenemisestä.
Rakennustoimikunta voi delegoida päätösvaltaansa viranhaltijalle.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Khall 11.6.2018 § 107
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennustoimikunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.6.2019 § 84
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee rakennustoimikunnan. Rakennustoimikunnan tehtävänanto
on kunnanhallituksen 11.6.2018 § 107 päätöksen mukainen.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi rakennustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston, teknisen lautakunnan puheenjohtajiston ja kunnanvaltuuston
1. varapuheenjohtajan. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kunnanhallituksen 1.
vpj. Jaakko Pukkinen sekä esittelijäksi kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjäksi tekninen
johtaja.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN
Khall 19.6.2017 § 117
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi 2017–
2019:
Ehdotus hyväksyttiin ja kutsuntalautakuntaan valittiin kunnan edustajat seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Jaakko Pukkinen
__________

Jari Viertola

Khall 3.6.2019 § 85
Aluetoimisto asettaa kutsuntojen toimittamista varten toimialueelleen vuodeksi kerrallaan vähintään yhden kutsuntalautakunnan, jossa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Toisen jäsenen tulee olla sen kunnan edustaja, jonka kutsunnanalaisia
kutsuntatoimitus koskee.
Kunnan tulee nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tarpeellinen määrä
varahenkilöitä (AsevL 22 §).
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh., (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi 2019–
2021.
Ehdotus hyväksyttiin ja kutsuntalautakuntaan valittiin kunnan edustajat seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

Jaakko Pukkinen
__________

Jari Viertola

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MAANMITTAUSTOIMITUKSIIN
Khall 19.6.2017 § 118
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.
_________

Khall 3.6.2019 § 86
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh., (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat maanmittaustoimituksiin toimikaudeksi
2019–2021.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajat maanmittaustoimituksiin valittiin seuraavasti:
Vastuuhenkilö
Jukka Kosonen
Petri Hänninen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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SOSIAALIPÄIVYSTYS
Perusturvaltk 16.5.2019 § 26
Isonkyrön kunta on ostanut virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen Vaasan
kaupungilta: Pohjanmaan sosiaalipäivystys. Sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.
Sosiaalipäivystyksen luonne on muuttunut ERICA-järjestelmän myötä. Tämän vuoksi sosiaalipäivystyksen ostaminen Seinäjoen kaupungilta tulee ajankohtaiseksi. Seinäjoen kaupunki tuottaa myös virka-aikana tapahtuvan sosiaalipäivystyksen (klo
08.00-16.00): Etelä Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus. Sosiaalipäivystys
on vaativaa sosiaalityötä, joka edellyttää jatkuvaa päivystystä. Isonkyrön sosiaalitoimessa on haastetta hoitaa kyseisiä tehtäviä lain edellyttämällä tavalla, koska
työntekijöillä on hoidettavana monia muitakin lakisääteisiätehtäviä per työntekijä.
Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kuntiin ohjauskirjeen 26.2.2015. Kuntien sosiaalitoimea ohjeistettiin häiriötilanteisiin varautumisessa, toiminnan kehittämisessä ja
yhteystietojen saattamisesta hätäkeskuksen tietoon. Hätäkeskuksissa varauduttiin jo
uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAN käyttöönottoon ja vaadittiin, että sosiaalitoimella on käytössä VIRVE-päälaite, johon tehtävät voidaan välittää virka-aikana ja
virka-ajan ulkopuolella. Tehtävä on lakisääteinen ja yhteistoiminta hätäkeskuksen
kanssa piti saada kuntoon. Vuodesta 2015 saakka Isonkyrön sosiaalitoimi on sosiaalipäivystänyt virka-aikana. Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen käytäntönä on ollut
se, että virka-aikainen sosiaalipäivystys on tapahtunut kuntien toimesta.
Maaliskuussa 2019 on siirrytty ERICA- hätäkeskustietojärjestelmään. Samalla sosiaalitoimesta tuli osa viranomaisverkostoa. Ennen Erica-järjestelmää Virvelaitteeseen tulleet viestit olivat infoluonteisia viestejä, mutta nyt viesteistä tuli velvoittavia. Sosiaalitoimea on ohjeistettu olemaan jatkuvassa valmiudessa mahdollisen
hälytyksen suhteen eli Virve-puhelin tulee olla kuuntelussa koko ajan. Tämä on erittäin haasteellista muiden tehtävien hoidon rinnalla.
Suuria kustannusvaikutuksia ei ole sillä, jos Isokyrö siirtyy Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen. Isonkyrön sosiaalityön organisoimiselle ja työhyvinvoinnille sillä on kuitenkin iso merkitys.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle,
-

että sopimus sosiaalipäivystyksestä sanotaan irti Vaasan kaupungin kanssa
siten, että sopimus päättyy 31.12.2019

-

ja Isonkyrön kunta tekee sopimuksen Seinäjoen kaupungin kanssa liittymisestä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen 1.1.2020 alkaen

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 3.6.2019 § 87
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia palautetaan valmisteluun sen selvittämiseksi, että voidaanko Seinäjoen kaupungin
kanssa tehdä sopimus liittymisestä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen 1.10.2019 alkaen.

PÄÄTÖS:

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTOPYYNTÖ: LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON SEUDULLINEN TOIMINTAMALLI
ETELÄ-POHJANMAALLA
Perusturvaltk 16.5.2019 § 27
Seinäjoen kaupunginhallitus on päättänyt pyytää lausuntoa Etelä-Pohjanmaan kunnilta ja kuntayhtymiltä/yhteistoiminta-alueilta sitoutumisesta lastensuojelun seudullisen perhehoidon toimintamalliin. Lausuntoa pyydetään osallistumisesta (sitova sitoutuminen) lastensuojelun perhehoidon seudullisen toimintayksikön toimintaan.
Lausunto pyydetään toimittamaan 24.5.2019 mennessä.
Lastensuojelulain mukaan lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa. Etelä-Pohjanmaan kuntien sijaishuollon toimintamenot olivat vuonna 2017
lähes 25 miljoonaa euroa. Seinäjoen kaupunki toimii tässä isäntäkuntamallilla
1.1.2020 alkaen. Toimintayksikkö mm. rekrytoi perhehoitajat, järjestää Pridevalmennukset 2-3krt/vuosi, järjestää lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon sekä kriisiperhe- ja lomitusperhetoimintaa. Kunta vastaa edelleen mm. lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen vastuusosiaalityöstä, vahvistaa toimeksiantosopimukset ja valvoo perhehoitoa alueellaan. Kustannukset jaetaan lapsiperheiden lukumäärän suhteessa. Arvio Isonkyrön kunnan kohdalla on 9.554e/vuosi. Kuntien tulee sitoutua
Seinäjoen kaupungin 1.1.2019 vahvistamiin palkkioihin ja kulukorvauksiin. Kuntien
suuremmat palkkiot jäävät voimaan, mutta alemmat palkkiot tulee korottaa Seinäjoen tasolle. Palkkiot Seinäjoella ovat suuremmat kuin Isonkyrön palkkiot.
Isonkyrön kunnassa ei ole ollut montaa sijoitusta/vuosi. Tilanne voi kuitenkin äkisti
muuttua ja sijoituspaikkaa tarvitaan. Perhehoitajia ei ole helppoa löytää. Isonkyrön
kunnan sosiaalityön organisaatio on pieni, joten ei ole mahdollista kunnan omana
toimintana järjestää valmennuksia perhehoitajille tai rekrytoida heitä. EteläPohjanmaan kuntien yhteinen toimintayksikkö on tarpeellinen ja se tukee sosiaalityötä kunnissa. Keskitetyllä toiminnalla on mahdollista myös paremmin löytää henkilöitä, jotka haluavat toimia perhehoitajina tai kriisiperheinä.
Liitteenä on Seinäjoen kaupungilta tulleet asiakirjat liittyen Lastensuojelun perhehoidon seudulliseen toimintamalliin.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,
-

PÄÄTÖS:

että Isonkyrön kunta päättää osallistua lastensuojelun perhehoidon seudulliseen toimintayksikön toimintaan.

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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Khall 3.6.2019 § 88
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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MARKKINOINTISTRATEGIA / TILANNEKUVAUS JA TOIMEKSIANNON TARKENTAMINEN
Jaosto 5.2.2018, 9 §
Isonkyrön kunnassa on koettu tarvetta uuden markkinointistrategian luomiseen uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelemiseksi. Markkinointistrategia on osa Julia
Niskasen pro gradu -tutkielmaa ”Kökkähenkeä vai ei? Paikkaimagon hyödyntäminen
suomalaisen maaseutukunnan paikkabrändin johtamisessa.”
Niskasen tutkimustyö ajoittui huhtikuuna ja marraskuun 2017 välille. Hän on esitellyt
tutkimuksensa tuloksia kunnanvaltuustolle valtuustoseminaarissa 28.9.2017. Niskasen tutkimuksen tarkoituksena on toimia pohjana ja tiedonlähteenä Isonkyrön uuden
markkinointistrategian toteuttamiseksi. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 30 isokyröläistä, jotka kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja mielikuvistaan Isoonkyröön
liittyen.
Oheismateriaalina jaettavan kirjan ”Isokyrö maailmankartalle – Kunnan kehittäminen
tutkimustiedon pohjalta markkinoinnin ja viestinnän keinoin” on tarkoitus tiivistää tutkimustulokset helppolukuiseksi kokonaisuudeksi sekä toimia käsikirjana Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi tutkimustiedon pohjalta.
Haastattelujen tuottamista tuloksista on johdettu seuraavat tavoitteet Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi:
1) Laatu (s. 30)
- laadukas perusarki pääteemaksi, vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen viestinnän
kehittäminen
- toimivan kunnanjohdon korostaminen viestinnässä
- liikenneyhteyksien tehostettu viestintä
- yhteisten tilojen luominen ympäristöön
2)
-

Kilpailukyky (s. 33)
yrittäjyys-imagon kehittäminen
kunnanjohdon läpinäkyvä viestintä
kumppanuuksien ja avoimuuden korostaminen
näkyvyyden parantaminen valtatiellä
yhteisten yritystilojen luominen

3)
-

Merkityksellisyys (s. 36)
luonnon ja Kyrönjoen korostaminen
kunnan aktiivisuuden ja kulttuurin korostaminen
historian kohdentuminen matkailijoihin
infopisteen kehittäminen matkailijoille
joen näkyvyyden parantaminen
visuaalisen ympäristön hyödyntäminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
-

hyväksyy edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 19.2.2018 § 30
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen kuitenkin niin, että markkinointityöryhmä nimetään myöhemmin.
_________

Khall 26.3.2018 § 66
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää nimetä markkinointityöryhmän.
Ehdotus hyväksyttiin ja markkinointityöryhmään nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
_________

Khall 4.3.2019 § 33
Markkinointityöryhmä järjestäytyi 19.4.2018 ja valitsi puheenjohtajaksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilän. Markkinointityöryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Alkuvaiheessa työ painottui työryhmän tavoitteiden kartoitukseen: mitä markkinointistrategialla haetaan, mitkä ovat sen tavoitteet ja millä resursseilla markkinointia tehdään sekä millainen on Isonkyrön ”brändi”. Työn aikana on kuultu myös Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy:tä heidän ajatuksistaan yhtiön ja kunnan vuokra-asuntokannan
kehittämiseksi.
Syksyllä valittiin Semio Oy yhteistyökumppaniksi workshoppäivän järjestämiseen
tammikuussa. Workshoppäivän jälkeen asiaa on työstetty eteenpäin yhteistyössä
Semion kanssa helmikuun kokouksissa ja keskustelujen pohjalta Semiolta on pyydetty tarkennettu tarjous välittömistä toimenpiteistä (1. perusasiat), markkinointistrategiasta (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavista markkinointitoimenpiteistä (3).
Semio on antanut tarkennetun tarjouksen 27.2.2019. Tarjous jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Markkinointistrategiaa varten on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa Elinkeinoja kaavoitusjaoston kustannuspaikalle 12012 yhteensä 20.000 euron määräraha.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

merkitä markkinointistrategian valmistelutilanteen tiedokseen, ja

-

tarkentaa markkinointityöryhmän toimeksiantoa siten, että se sisältää Semion
tarjouksen mukaisten kohdan 1. perusasiat toimenpiteet, markkinointistrategian
laadinnan (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavat
markkinointitoimenpiteet (3). Markkinointistrategia tuodaan kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun se on valmistunut.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.6.2019 § 89
Markkinointityöryhmä on jatkanut työtään kevään 2019 aikana kolmessa kokouksessaan. Liitteen mukainen markkinointistrategia esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille jaetaan oheismateriaalina käsikirjan luonnos, joka sisältään Isonkyrön brändin, puhetavan ja viestit eri kohderyhmille sekä visuaalisen ilmeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen markkinointistrategian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 90 §
1. Väestörekisterikeskuksen kirje 9.5.2019;
Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille
2. Alavuden kaupungin pöytäkirjanote 6.5.2019 § 45;
Lausunto valtiovarainministeriölle Isonkyrön kunnan esityksestä maakunnan
vaihtamiseksi
3. Työllisyyskatsaus/Pohjanmaan ELY-keskus: Maaliskuu – Huhtikuu 2019
2019
Työttömät työnhakijat
Muutos maaliskuu 2018 – huhtikuu 2018
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos helmikuu 2018 – huhtikuu 2018

Maaliskuu
130
-7 (-5 %)
10
6,5 %
16
-2 (-11 %)

Huhtikuu
137
2 (+1 %)
11
6,8 %
28
1 (+4 %)

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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 91 §
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:

sivistyslautakunta
perusturvalautakunta

16.5.2019
16.5.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMINEN
Rakennustoimikunnan puheenjohtaja informoi kunnanhallitusta mm. liikuntahallin
rakentamisen aikataulusta ja työvaiheista. Kunnanhallitus vieraillee rakennustyömaalla syksyllä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 78 - 86, 88, 89
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: 73 – 77, 87, 90, 91
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 78 - 86, 88, 89

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

