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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 105 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin ottaa käsittelyyn § 116.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 106 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Juha Annala.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TILUSVAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 107 §
Isonkyrön kunnan ja Kupen Kiinteistöt Oy:n kanssa on neuvoteltu tilusvaihdosta.
Kupen Kiinteistöt Oy luovuttaa Isonkyrön kunnalle määräalan kiinteistöstä A 24,
kiinteistötunnus152-416-22-0, pinta-alaltaan n. 0,0470 ha käsittäen viljelysmaata.
Määräalalla ei ole rakennuksia.
Isonkyrön kunnalle luovutettava alue on merkitty vaihtokirjaan liitteessä vihreällä värillä.
Kupen Kiinteistöt Oy:n luovuttaman määräalan arvo on 2.000,00 euroa.
Vastaavasti Isonkyrön kunta luovuttaa Kupen Kiinteistöt Oy:lle määräalan kiinteistöstä VAINIO, kiinteistötunnus 152-416-21-4, pinta-alaltaan n. 0,0375 ha käsittäen
viljelysmaata. Määräalalla ei ole rakennuksia. Sekä määräalan kiinteistöstä VALTATIE, kiinteistötunnus 152-416-6-174, pinta-alaltaan n. 01363 ha käsittäen viljelysmaata. Määräalalla ei ole rakennuksia.
Kupen Kiinteistöt Oy:lle luovutettavat alueet on merkitty vaihtokirjan liitteessä tilasta
VAINIO luovutettavien määräalojen osalta aniliininpunaisella värillä ja tilasta VALTATIE luovutettavan määräalan osalta sinisellä värillä.
Isonkyrön kunnan luovuttamien määräalojen arvo on 2.000,00 euroa.
Vaihdossa ei muodostu rahassa maksettavaa osuutta kummallekaan osapuolelle.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen tilusvaihtokirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSJÄRJESTYS JA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT
Ymp.lk 18.6.2019 § 40
Ympäristölautakunnan alaisen henkilöstöresurssin pääpainona on ollut rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Ympäristölautakunta ei ole suoriutumassa talousarviossa erikseen annetuista tehtävistä annetuissa aikatauluista ja pyytää lisäaikaa niiden toteuttamiseen seuraavasti:
Rakennusjärjestyksen uudistaminen 1.1.2020.
Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2020.
Perusteluina aikataulujen ylitykseen mainitaan henkilöstövaihdoksien lisäksi sähköverkon rakentamisesta, ohjelmistovaihdoksesta ja ympäristönsuojelupuolen pakkotoimista aiheutuneet lisätehtävät.
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta päättää pyytää lisäaikaa kunnanhallitukselta ja esittää uusiksi
toteutumisajankohdiksi:
PÄÄTÖS:

Rakennusjärjestyksen uudistaminen toteutuu 1.1.2020
Rakennusvalvonnan taksa toteutuu 1.1.2020.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 19.8.2019 § 108
Vuoden 2019 talousarvion toiminnallisina tavoitteina ympäristölautakunnan kohdalla
on todettu, että rakennusjärjestys uudistetaan 30.4.2019 mennessä, ja että rakennustyön valvonnasta perittävät maksut tarkistetaan 30.8.2019 mennessä.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristölautakunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN ASUNTOVUOKRAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS / KONSERNIOHJEEN
MUKAINEN ENNAKKOKÄSITYS
Khall 109 §
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n hallitus on 12.6.2019 käsitellyt toimitusjohtajasopimusta ja päättänyt pyytää konserniohjeen mukaista ennakkokäsitystä kunnanhallitukselta.
Isonkyrön kunnan konserniohjeen (kvalt 17.6.2017 § 33) 12-kohdan mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajan ennakkokäsitys tehdessään
päätöstä merkittävästä asiasta. Velvollisuus omistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan
velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun merkittävästä asiasta tehdään päätös hallituksen tai
vastaavan toimielimen kokouksessa. Omistajan ennakkokäsitys haetaan konsernijohdolta muun muassa toimitusjohtajan valinnasta, johtajasopimuksesta, palkasta ja
palkitsemisesta.
Konserniohjeen mukaan kuntakonsernissa noudatetaan kunnan henkilöstöpolitiikan
periaatteita ja tavoitteita.
Hallintosäännön 17 §:n mukaan kunnanhallitus antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa.
Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asuntosihteeri-isännöitsijän
valinnasta. Sen sijaan kunnanhallituksella ei ole päätösvaltaa johtajasopimuksen
hyväksymiseksi.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan toimitusjohtajasopimus.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista toimitusjohtajasopimuksesta. Kunnanhallitus palauttaa asian yhtiön hallituksen päätettäväksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 110 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 27.6.2019 Isonkyrön kunta myy yksityishenkilölle Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelissa 509 tontin 2 Peltola -nimisestä tilasta erotettavasta määräalasta, jonka pinta-ala on noin 1.505 m². Kaupan kohteena
oleva alue on esitetty karttaliitteessä. Kauppahinta on 110 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

19.8.2019

196

EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 111 §
Hanni Rintala pyytää 29.7.2019 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Hanni Rintalan perusturvalautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021.
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) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hanni Rintalalle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä hänen menettäessä vaalikelpoisuutensa ko.
luottamustoimeen sekä
2) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntakuntaan
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT JA VIRAN AUKIJULISTAMINEN
Khall 112 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 18 päättänyt muuttaa kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajan virkanimikkeen hyvinvointijohtajaksi. Hyvinvointijohtajan virka
täytetään 1.1.2020 alkaen, koska kunnanhallitus on 13.5.2019 § 67 täyttänyt nykyisen kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan viran määräajaksi ajalle 6.8.201931.12.2019.
Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksessa 1.1.2020 alkaen hyvinvointipalveluihin sisältyy kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Hyvinvointijohtaja toimii kulttuurituottajan, kirjastovirkailijoiden, liikunnanohjaajan, uimahallin työntekijöiden, nuoriso-ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän esimiehenä.
Hyvinvointijohtaja toimii hyvinvointilautakunnan alaisuudessa palvelualueensa johtajana vastaten hyvinvointipalveluista sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan sellaisen viran aukijulistamisesta päättää kunnanhallitus, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan. Hallintosäännön 62 §:n mukaan viran kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, jolla on oikeus julistaa virka
haettavaksi.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan luonnos hakuilmoitukseksi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) julistaa hyvinvointijohtajan viran haettavaksi sekä
2) että hyvinvointijohtaja viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viran tehtäväalueelta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA PERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRKAAN
Khall 113 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Vs. johtava rehtori Paula Mourujärvi pyytää täyttölupaa perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virkaan 2.12.2019 alkaen. Virka tulee avoimeksi eläköitymisen myötä.
Lisätietoja antaa vs. johtava rehtori Paula Mourujärvi, puh. 050 414 7072, paula.mourujarvi@edu.isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virkaan 2.12.2019 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 114 §
1. Työllisyyskatsaus/Pohjanmaan ELY-keskus/toukokuu-kesäkuu 2019
2019
Työttömät työnhakijat
Muutos toukokuu 2018/kesäkuu 2018
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos toukokuu 2018/kesäkuu 2018

Toukokuu
126
7 (6 %)
8
6,3
16
-15 (-48%)

Kesäkuu
131
-13 (-9 %)
9
6,5
19
-3 (-14 %)

2. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy; Pöytäkirjanote 12.6.2019 § 5/Asuntojen kuntokartoitus
3. RSC Oy 27.6.2019; Palvelusopimuksen irtisanominen 30.9.2019 alkaen
4. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lausuntopyyntö 14.6.2019;
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelujen kehittäminen
5. Aluehallintoviraston lausuntopyyntö 13.8.2019;
Maidontuotantotoiminta ja sen laajentaminen/Timo ja Mari Mäkinen Isokyrö
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 115 §
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:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

Tekninen lautakunta
Liikuntahallin rakennustoimikunta
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuusto
Ympäristölautakunta

4.6.2019
10.6.2019
11.6.2019
11.6.2019
18.6.2019

-

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös

30.7.2019 § 13
8.8.2019 § 14
9.8.2019 § 24

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

19.8.2019

201

VALTUUSTOALOITE, UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA – TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO
Sivltk 15.8.2019 § 32
Isonkyrön kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen 23.5.2019 Unicefin
lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta ja esittänyt, että Isonkyrön
kunta ottaa käyttöön ko. toimintamallin, joka pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätös toimintamalliin hakemisesta sekä perustella,
miksi kunta hakee malliin mukaan. Päätöksessä kunnan tulee nimetä Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilön sekä koordinaattoriryhmän, joka on vastuussa kehittämisprosessin kokonaiskoordinaatiosta.
Toiminnan monialainen suunnitteluryhmä on tehnyt toimintamallin käyttöönotosta,
jossa on perusteltu, miksi Isonkyrön kunta hakee mukaan toimintamalliin.
Lisätietoja: vs. johtava rehtori, puh. 0500 560 363.
VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hakee Unicefin lapsiystävällinen kunta
-toimintamallin käyttöönottamista liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus nimeää Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilön kunnasta ja valitsee koordinaatioryhmän hankkeelle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 19.8.2019 § 116
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) että Isonkyrön kunta hakee UNICEF:in lapsiystävällinen kunta -toimintamallin
käyttöönottamista liitteen mukaisesti, sekä
mikäli Isonkyrön kunta valitaan malliin mukaan:
2) nimetä Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilöksi johtavan rehtorin,
3) valita koordinaatioryhmään johtavan rehtorin, varhaiskasvatusjohtajan, kirjasto- ja
vapaa-aikatoimenjohtajan, varhaiskasvatuksen aluevastaavan ja perhetyöntekijän,
4) pyytää neuvolaa, Mannerheimin lastensuojeluliittoa, Isonkyrön seurakuntaa sekä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kyrön Voimaa nimeämään koordinaatioryhmään edustajansa syyskuun loppuun
mennessä,

5) nimetä koordinaatioryhmään luottamushenkilöedustajan,
6) nimetä koordinaatioryhmän puheenjohtajan,
7) valtuuttaa koordinaatioryhmän tarvittaessa täydentämään kokoonpanoaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Sirkku
Rajamäen sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi johtavan rehtorin.
_________

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: 107-110, 112, 116
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: 105, 106, 111, 113-115
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 107-110, 112, 116

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

