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Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

18.11.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 165 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 166 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Jaatinen ja Tommi Laine.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Ymp.ltk 22.10.2019 § 68
Kunnanvaltuusto on vuoden 2019 talousarviossa kirjannut Ympäristölautakunnan
tehtäväksi rakennustyön valvonnasta perittävien maksujen tarkastamisen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt nykyiset rakennustyön valvonnasta perittävät maksut
28.4.2014.
Perittävät maksut kattavat tällä hetkellä rakennusvalvonnan menoista keskimäärin
noin kolmanneksen. Kuntaliiton suositusten mukaan tulisi rakennusvalvonnan menot
kattaa kokonaan perittävillä maksuilla.
Valmisteltu Isonkyrön kunnan rakennusvalvontataksa on uusittu vastaamaan paremmin nykyistä lainsäädäntöä. Maksujen korotuksessa on tavoiteltu hieman indeksin
nousua suurempaa korotusta naapurikuntien maksutasot huomioon ottaen. Maksuja
esitetään korotettavaksi vastaamaan paremmin tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.
Taksaesityksessä on myös joitain kohtia, joihin ei korotusta ole esitetty.
Kuntaliiton suosituksen mukaan kuntien tulisi tarkistaa maksujen euromäärät joka
vuosi. Tätä suositusta pyritään huomioimaan liitteen 13 §:n kohdassa kirjatulla rakennusvalvontataksan rakennuskustannusindeksiin sitomisella.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06 470 1231, antti.lammi@isokyro.fi
Liitteet: Isonkyrön kunnan rakennusvalvontataksa ja voimassaoleva rakennustyön
valvonnasta perittävät maksut.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

liitteenä oleva Isonkyrön kunnan rakennusvalvonnan taksan hyväksytään.
kunnanvaltuuston 28.4.2014 hyväksymä ja 1.7.2014 voimaan tullut taksa kumotaan.
keskustelun yhteydessä rakennustarkastaja korjasi päätösehdotustaan siten,
että kohtaan 2.6 lisätään uusi hinta teholtaan yli 2500kW kokoisille tuulivoimaloille.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 18.11.2019 § 167
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

Isonkyrön kunnan rakennusvalvonnan taksa hyväksytään liitteen mukaisena ja
se tulee voimaan toisen kuukauden alusta sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on
sen hyväksynyt.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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18.11.2019

-

PÄÄTÖS:
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kumoaa kunnanvaltuuston 28.4.2014 hyväksymän ja 1.7.2014 voimaan tulleen
taksan.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUVAT PERUSTURVAN PALVELUALUEELLE
Khall 18.11.2019 § 168
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 1.11.2019 täyttölupaa perusturvan palvelualueelle seuraavasti:
-

kaksi täyttölupaa lähihoitajan toimen täyttöä varten, yksi palvelukodille
1.12.2019 alkaen ja yksi kotipalveluun 1.1.2020 alkaen. Irtisanoutumisilmoitukset molemmista toimista on tehty.

-

Lisäksi pyydetään lupaa siihen, että yksi kotiavustajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi ja pyydetään täyttölupaa lähihoitajan toimelle 1.12.2019
alkaen. Yksi henkilö on jäänyt eläkkeelle.

-

yksi täyttölupa varahenkilön toimeen hoivaosastolle 1.12.2019 alkaen. Yksi
henkilö on irtisanoutunut toimesta.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) myöntää täyttöluvan yhden lähihoitajan toimeen 1.12.2019 alkaen, alkusijoituspaikkana palvelukoti,
2) myöntää täyttöluvan yhden lähihoitajan toimeen 1.1.2020 alkaen, alkusijoituspaikkana kotipalvelu.
3) päättää muuttaa kotiavustajan toimen lähihoitajan toimeksi 1.12.2019 alkaen ja
myöntää siihen täyttöluvan, alkusijoituspaikka kotipalvelu sekä
4) myöntää täyttöluvan varahenkilön toimeen 1.12.2019 alkaen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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18.11.2019
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TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 23.10.2019 § 172
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu
alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on
neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava
kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamisja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään
kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain
sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 1.10.2018 pidetyssä kokouksessaan
käsitellyt uudelleen Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.
Sairaanhoitopiiri pyytää, että kuntien ja kuntayhtymien kannattamista koskevat päätökset toimitetaan sairaanhoitopiiriin 26.10.2018 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 18.11.2019 § 169
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 19.11.2018 terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman vuosille 2018–2021.
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan kuntien ja kuntayhtymän on arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain ja tehtävä siihen tarvittavat muutokset. Järjestämissuunnitelman päivittäminen käynnistettiin Aksilan ohjausryhmän päätöksellä
31.1.2019.
Järjestämissuunnitelmaa valmistellut perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin yhteinen työryhmä on valmistellut muutoksia järjestämissuunnitelmaan kolmen teeman
osalta:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- päivystys, kiirevastaanotto ja päivystysapu 116 117,
- ikäihmisten kehittyvät palvelut ja
- perusterveydenhuollon brändäys.
Päivitys on luonteeltaan aiemmin käsitellyn suunnitelman täydennys eikä varsinaisesti muuta sen sisältöä. Tavoitteena on, että vuonna 2020 keskitytään järjestämissuunnitelman toimeenpanoon ja arviointiin vuosipäivityksen sijaan. Sairaanhoitopiirin mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestämissuunnitelma on saamassa sen aseman,
mitä eduskunta on ajatellut terveydenhuoltolakia säätäessään: siitä on tullut aidosti
yhteistyön kehittämisen väline.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää kuntia kannattamaan suunnitelman hyväksymistä sairaanhoitopiirissä siten, että kannattamista koskevat päätökset toimitetaan sairaanhoitopiiriin 10.12.2019 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Isonkyrön kunta päättää osaltaan kannattaa liitteen mukaisen Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päivitetyn terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymistä.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Jaakko Pukkinen tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle.
PÄÄTÖS:

Asia päätettiin jättää pöydälle.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 170 §
Heikki Valli pyytää 20.10.2019 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista
työkiireiden vuoksi.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Heikki Vallin hyvinvointilautakunnan varajäseneksi 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 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto myöntää Heikki Vallille eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja
2) kunnanvaltuusto valitsee hyvinvointilautakuntakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HANKINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN
Khall 171 §
Kunnanhallitus on hyväksynyt voimassaolevan hankintaohjeen 27.09.2010 § 155.
Sen jälkeen on mm. vuonna 2016 hyväksytty laki julkisista hankinnoista, minkä
vuoksi hankintaohje on tarkoituksenmukaista päivittää.
Hankinnat jakaantuvat
- hankintalain kynnysarvot alittaviin hankintoihin (pienhankinnat)
- kansalliset kynnysarvot ylittäviin, mutta EU-kynnysarvojen alle jääviin hankintoihin (kansalliset hankinnat) sekä
- EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin (EU-hankinnat).
Hankintalain mukaiset kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
- 60 000 euroa tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa (poikkeuksena kohdat 3-5);
- 150 000 euroa rakennusurakoissa;
- 400 000 euroa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa (liite E
kohdat 1-4);
- 300 000 euroa muita erityisiä palveluja koskevissa hankinnoissa (liite E kohdat 5-15);
- 500 000 euroa käyttöoikeussopimuksissa.
Euroopan komissio tarkistaa EU-kynnysarvoja säännöllisesti. Vuonna 2019 EU-kynnysarvot ovat:
- 221 000 euroa kuntien tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa;
- 5 548 000 euroa rakennusurakoissa.
EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia hankintalain säännöksiä ei käsitellä
kunnan hankintaohjeessa.
Hankintaohje on valmisteltu siten, että se toimii hankintojen valmistelussa käytännön
ohjekirjana. Kunnan johtoryhmän käsittelyn jälkeen hankintaohjeluonnoksesta on
pyydetty lausunto Isonkyrön Yrittäjät ry:ltä, minkä perusteella luonnosta on päivitetty.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

hyväksyy liitteen mukaisen Isonkyrön kunnan hankintaohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2020 sekä
kumoaa 27.09.2010 § 155 hyväksytyn hankintaohjeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

18.11.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIESTINTÄOHJEEN PÄIVITTÄMINEN
Khall 172 §
Kunnan viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslainsäädäntöön.
Uuden kuntalain keskeisiä tavoitteita ovat valmistelun avaaminen ja kaksisuuntainen
vuorovaikutus. Viestinnän merkittävimmät arvot mainitaan lain perusteluissa: ”Aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle”.
Kuntalain 29 §:n mukaan
”Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille
ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä
palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja
vaikuttaa.
Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.
Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon
kunnan eri asukasryhmien tarpeet.”
Voimassaolevan hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet
viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.
Kunnanhallitus on hyväksynyt viestintäohjeen 16.4.2018 § 74, jota nyt päivitetään
vastaamaan päivitettyä kuntastrategiaa ja markkinointistrategiaa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteen mukaisen viestintäohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2020,
2) kumoaa khall 16.4.2018 § 74 hyväksytyn viestintäohjeen,
3) nimeää viestinnästä vastaaviksi viranhaltijoiksi kunnanjohtajan ja palvelualueiden
johtajat sekä
4) päättää että palvelualueen johtaja voi nimetä palvelualueelleen viestintähenkilöitä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE
Khall 173 §
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallitus on 9.9.2019 § 121
esittänyt kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy laaditut Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä samalla päättänyt,
että sisäisen valvonnan ohje päivitetään vuoden 2019 loppuun mennessä.
Kunnanvaltuusto käsittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kokouksessaan 14.11.2014. Kunnanhallitus on hyväksynyt voimassa olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 14.4.2015 § 74.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etu-nimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, joka
tulee voimaan 1.1.2020 ja
kumoaa 14.4.2015 § 74 hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 174 §
1. Valtiovarainministeriön päätös 11.11.2019/Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019/Isokyrö
Alkuperäinen:
Aloittavien koulujen rah. vähent. -0,03 €/as
-140
KYKY:een liittyvä valt.osu.yhteisvaikutus -90,69 €/as
-423 794
Valtionos. tehtävät väh. ja lisäykset, netto euroa
1 373 198
Kunnan peruspalv. valtionosuus yht. euroa
13 196 917
Uusi:
Aloittavien koulujen rah. vähent. -0,05 €/as
-234
KYKY:een liittyvä valt.osu.yhteisvaikutus -47,47 €/as
-221 827
Valtionos. tehtävät väh. ja lisäykset, netto euroa
1 575 071
Kunnan peruspalv. valtionosuus yht. euroa
13 398 791
Muutokset:
Aloittavien koulujen rah. vähent. -0,02 €/as
-93
KYKY:een liittyvä valt.osu.yhteisvaikutus +43,22 €/as
201 967
Valtionos. tehtävät väh. ja lisäykset, netto euroa
201 874
Kunnan peruspalv. valtionosuus yht. euroa
201 874
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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Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 175 §
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:

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Nuorisovaltuusto

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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02.10.2019
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ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNÖITSIJÄN VIRKAVAALI
Khall 7.10.2019 § 145
Asuntosihteeri-isännöitsijän virka on tullut avoimeksi asuntosihteerin irtisanouduttua.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 64 §:n 2 momentin
mukaan kunnanhallitus päättää asuntosihteeri-isännöitsijä -viranhaltijan valinnasta.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan luonnos hakuilmoitukseksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) julistaa asuntosihteeri-isännöitsijän viran haettavaksi ja
2) että asuntosihteeri-isännöitsijän viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 29.10.2019 § 162
Hakuaika on päättynyt 28.10.2019. Virkaa haki 13 henkilöä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee valintatoimikunnan, jonka tehtävänä on suorittaa haastattelut
ja tehdä ehdotus valittavasta henkilöstä. Valintatoimikunta voi tarvittaessa käyttää
henkilöarviointia.
Ehdotus hyväksyttiin ja valintatoimikuntaan valittiin tekninen johtaja Petri Hänninen,
kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, Isonkyrön asuntovuokraus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Beata Taijala, kunnanhallituksen 1. vpj Jaakko Pukkinen ja kunnanhallituksen 2. vpj Erkki Kuusikko. Toimikunnan kokoonkutsujaksi nimettiin Petri Hänninen.
_________

Khall 18.11.2019 § 176
Viran kelpoisuusvaatimuksena on kunnanhallituksen 7.10.2019 § 145 mukaisesti
soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Eduksi luetaan
taloushallinnon, rakennus- tai kiinteistöalan koulutuksen, kokemuksen isännöintitehtävistä sekä kiinteistöjen korjaustoiminnasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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Lisäksi viranhakuilmoituksessa on todettu, että hakemamme henkilö on asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen sekä toimintatavoiltaan aktiivinen ja tavoitteellinen. Lisäksi arvostamme talousosaamista ja kokemusta esimiehenä toimimisesta.
Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakuprosessissa voidaan käyttää henkilöarviointia. Hakuasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä
palauteta.
Valintatoimikunta päätti 4.11.2019 haastatella neljä hakijaa. Haastattelut järjestettiin
11.11.2019. Toimikunta päätti 15.11.2019 ehdottaa, että asuntosihteeri-isännöitsijän
virkaan valitaan Minna Niemi ja varalle valitaan Atte Aaltonen.
Hakijoiden kelpoisuus ilmenee yhdistelmästä. Yhdistelmä hakijoista jaetaan oheismateriaalina. Julkiset tiedot hakijoista ovat saatavilla kunnanvirastosta. Hakemukset
kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisätietoja antavat valintatoimikunnan pj. Jaakko Pukkinen puh. 0500 664 510 ja
kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

asuntosihteeri-isännöitsijän virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti Minna Niemi ja varalle valitaan Atte Aaltonen
virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla
virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Isonkyrön Asuntovuokraus
Oy:n ja teknisen palvelualueen työnjaosta tehdään kirjallinen tehtävänjako ennen
uuden viranhaltijan viran vastaanottoa, jonka hyväksyy kunnanjohtaja.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 14.11.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 177 §
Kunnanvaltuuston 14.11.2019 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•

Eroanomus luottamustoimista

•

Kuntatodistusohjelman perustaminen

•

Isonkyrön kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

•

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

•

Eroanomus luottamustoimista

•

Hallintosäännön hyväksyminen

•

Marttilantien ja Piiloluolantien PLV 113-362 kunnallistekniikan rakentamisen lisätyöt, urakka-ajan jatkaminen ja talousarviomuutos

•

Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamisen loppuselvitys ja talousarviomuutos

•

Tuloveroprosentin vahvistaminen

•

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

•

Hyvinvointijohtajan virkavaali

•

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

•

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 hyväksyminen

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

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 14.11.2019 ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä
ole lakien tai asetusten vastaisia;
- panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

PÄÄTÖS:

18.11.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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: 171, 172, 173, 176
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: 165-170, 174, 175, 177
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 171, 172, 173, 176

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

