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Isonkyrön virastotalo, valtuustosali

Heinilä Miko
SAAPUVILLA OLLEET
Antila Ari
JÄSENET
Viljanmaa Pirkko
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajaAlanen Ulla
na)
Hahtola Sami
Kallio Terttu
Karhu Timo
Killinen Esa
Kujala Ossi
Kuusikko Erkki
Laine Tommi
Loukola Eeva
Myllyniemi Hanna
Mäkynen Jouni
Nikula Sami
Korvola Juha, varavalt.
Savinainen Juha, varavalt.
Petäjä Esko, varavalt.
Khall:n jäsenet (pl. valtuutetut):
MUUT SAAPUVILLA
Hakola Erja
OLLEET
Kauppinen Pentti
(ja läsnäolon peruste)
Nyrhinen Antti
Rajamäki Sirkku
Rinta-Korkeamäki Paula
Toivola Eino
Järvi-Laturi Jaana
Försti Juha
Latvala Merja
Pietikäinen Susanna
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puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
Perttilä Johanna
Pollari Väinö
Pukkinen Jaakko
Rinta Jaakko
Saari Raija
Saikkonen Ville
Takala Tiina-Maria
Talso Johanna
Tuuri-Tammela Helena
Vaismaa Marko
Varo Raili
Yliviitala Johanna
Nyrhinen Antti, varavalt.
Rinta-Korkeamäki Paula, varavalt.
Kauppinen Pentti, varavalt.
Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Knuuttila Lea
Komsi Armi
Komsi Mika, varajäsen

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, ptk:n pitäjä
tekninen johtaja
perusturvajohtaja
johtava rehtori

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

1-7

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 10.3.2017
Allekirjoitus

Ulla Alanen
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Sami Hahtola

Aika ja paikka
Isonkyrön kunnanvirastossa maanantaina 13.3.2017 kello 10.00 – 14.00
Allekirjoitus

Todistaa Toimistosihteeri

Tarja Perkiö
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Kokouksen aluksi luovutettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön 6.12.2016 myöntämät kunniamerkit Teijo Iivarille ja Sirkku Rajamäelle. Jouni Koutila oli estynyt ja
hänelle kunniamerkki luovutetaan myöhemmin.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 1 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 2 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Alanen ja Sami Hahtola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA JA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN
Khall 14.12.2016, 172 §
Hannu Lehtiö on 9.12.2016 toimittanut seuraavansisältöisen kirjeen:
”Eroan kaikista Isonkyrön kunnan luottamustoimista välittömästi. Syy eroamisiin
on syvä epäluottamus ja haluttomuus toimia asenteellisen, puolueellisen ja taitamattoman kunnan virkamiesjohdon ja luottamuselinten kanssa. Vähän yli 30 vuoden luottamustoimien ajalta minulla ei juurikaan ole hyvää sanottavaa Isonkyrön
kunnan edustajien tekemisistä. Haluan valita seurani paremmin.”
Kunnanvaltuusto on 17.1.2013 § 6 valinnut Hannu Lehtiön keskusvaalilautakunnan
1. varajäseneksi ja ympäristölautakunnan jäseneksi. Kunnanhallitus on 23.2.2015 §
42 valinnut hänet vammaisneuvostoon.
Kuntalain (365/1995) 38.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 39.1 §: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:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

päättää myöntää Hannu Lehtiölle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Hannu Lehtiölle eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä
sekä valitsee keskusvaalilautakuntaan 1. varajäsenen ja ympäristölautakuntaan
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus päätti myöntää Hannu Lehtiölle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä ja päätti, että jäsen vammaisneuvostoon valitaan kunnanhallituksen seuraavassa
kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Hannu Lehtiölle eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä valitsee keskusvaalilautakuntaan 1. varajäsenen ja ympäristölautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 16.1.2017, 8 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Ehdotus hyväksyttiin ja jäljellä olevaksi toimikaudeksi vammaisneuvoston jäseneksi
valittiin Jouni Mäkynen.
__________

Khall 6.3.2017, 32 §
Kunnanvaltuusto on 17.1.2013 § 6 valinnut keskusvaalilautakuntaan 5 varsinaista
jäsentä ja 5 varajäsentä seuraavasti:
puheenjohtaja
varapj
jäsen
jäsen
jäsen

Killinen Eija
Uusihaka Arto
Korvola Anna-Maija
Varo Aarne
Welling Yrjö

1.varajäsen
2.varajäsen
3.varajäsen
4.varajäsen
5.varajäsen

Lehtiö Hannu
Koutila Jouni
Korvola Marja-Leena
Peltorinta Tarja
Näsman Merja

Keskusvaalilautakunnan työskentelystä määrätään vaalilain 14.2 §:ssä seuraavasti:
Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä.”
Hallintolain 28 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsen on esteellinen jos hän tai
hänen läheisensä on asianosainen. Läheisellä tarkoitetaan hallintolain mukaan:
1) ehdokkaan puolisoa ja ehdokkaan lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja ehdokkaalle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;
2) ehdokkaan vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, ehdokkaan sisarusten
lapsia ja ehdokkaan entistä puolisoa; sekä
3) ehdokkaan puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa
samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä ehdokkaan puolison sisarusten lapsia.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Kuntavaaliehdokkuuksista johtuen osa keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnasta.
Arto Uusihaka pyytää 1.3.2017 eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta esteellisyyteen perustuen.
Aarne Varo pyytää 3.3.2017 eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä esteellisyyteen perustuen.
Marja-Leena Korvola pyytää 28.2.2017 eroa keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenyydestä esteellisyyteen perustuen.
Merja Näsman pyytää 1.3.2017 eroa keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenyydestä
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää täydentää ehdotustaan 14.12.2016 § 172 ja ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1) myöntää Hannu Lehtiölle eron ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsee
ympäristölautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2) myöntää Arto Uusihaalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja vara-

puheenjohtajuudesta ja valitsee keskusvaalilautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee keskusvaalilautakunnan varsinaista jäsenistä
varapuheenjohtajan
3) myöntää Aarne Varolle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee
keskusvaalilautakuntaan varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
4) myöntää Hannu Lehtiölle eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja
valitsee keskusvaalilautakuntaan 1. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
5) myöntää Marja-Leena Korvolalle eron keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenyydestä ja valitsee keskusvaalilautakuntaan 3. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
6) myöntää Merja Näsmanille eron keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenyydestä
ja valitsee keskusvaalilautakuntaan 5. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
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Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 9.3.2017, 3 §
PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti
1) myöntää Hannu Lehtiölle eron ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja valitsi
ympäristölautakuntaan jäseneksi Jaakko Rinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2) myöntää Arto Uusihaalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta ja valitsi keskusvaalilautakuntaan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Timo Mäkelän jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3) myöntää Aarne Varolle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi
keskusvaalilautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Sirpa Seppälän jäljellä olevaksi toimikaudeksi
4) myöntää Hannu Lehtiölle eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja
valitsi keskusvaalilautakunnan 1. varajäseneksi Jouni Koutilan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi sekä valitsi Jouni Koutilan tilalle 2. varajäseneksi Raija Uutun
5) myöntää Marja-Leena Korvolalle eron keskusvaalilautakunnan 3. varajäsenyydestä ja valitsi keskusvaalilautakuntaan 3. varajäseneksi Tarja Peltorinnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsi Tarja Peltorinnan tilalle 4. varajäseneksi
Matti Keon
6) myöntää Merja Näsmanille eron keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenyydestä
ja valitsi keskusvaalilautakuntaan 5. varajäseneksi Leila Erkkilän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN KOROTTAMINEN
Tekn.ltk 20.12.2016, 91 §
Talousarvion laadinnan yhteydessä on päätetty, että vesihuoltolaitoksen taksankorotukset valmistellaan ja tuodaan valtuuston päätettäväksi helmikuun 2017 loppuun
mennessä.
Isonkyrön kunta on toteuttanut vesihuoltolaitoksen investointeja merkittävästi viime
vuosina. Lisäksi vesihuoltolaitoksen investoinnit tulevat jatkumaan vielä useamman
vuoden ajan mm. vesilaitosinvestoinnin johdosta.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesihuoltolain 19 § mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella.
Vesihuoltolaitoksen taksojen korotuspaineeseen vaikuttavat toiminta-alueen yleinen
kustannusten nousu sekä merkittävien investointien tekeminen.
Esityslistan liitteenä on kunnanvaltuuston hyväksymät, 1.1.2015 voimaantulleet vesihuoltolaitoksen taksat. Voimassaolevien taksojen lisäksi liitteenä on esitys uusista
vesihuoltolaitoksen taksoista. Esityksen mukaan uudet taksat tulisivat voimaan
1.6.2017.
Uudessa esityksessä korotuksia on esitetty käyttö- ja jäteveden kuutiohintaan sekä
vesiliittymän perusmaksuun. Jäteveden perusmaksu sekä vesi- ja viemäriliittymän
liittymismaksut pysyvät esityksessä voimassaolevien taksojen suuruisina.
Taksojen korotusesitys kasvattaa vesihuoltolaitoksen tuloja nykyisillä käyttömäärillä
noin 25 000 – 30 000 euroa vuodessa.
Esityslistan liitteenä on taulukko lähialueen vesi- ja viemärimaksutaksoista.
Esityslistan liitteenä olevan materiaalin lisäksi lautakunnalle esitellään vesihuoltolaitoksen kannattavuuslaskelma kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksat hyväksytään liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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Khall 16.1.2017, 4 §
Asiaa selostaa kunnanhallitukselle kokouksessa tekninen johtaja Juha Försti.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. 06- 470 1230.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksat hyväksytään liitteen mukaisesti.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asian käsittely siirretään kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.
__________

Khall 6.2.2017, 17 §
Vesihuollon liittymismaksukäytäntöä on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että nykyisin uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut muutetaan arvonlisäverolliseksi
1.7.2017 alkaen. Liittymismaksuja ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että ne ovat
samaa tasoa arvonlisäverollisina kuin nykyiset arvonlisäverottomat maksut.
Uudet liittymismaksut ovat 1.7.2017 alkaen ainoastaan siirtokelpoisia mutta eivät
enää palautuskelpoisia. Liittymismaksut eivät enää kasvattaisi vesihuoltolaitoksen
liittymismaksuvelkaa ja toisaalla arvonlisäverolliset liittyjät voivat vähentää arvonlisävero-osuuden.
Elinkeinoverolain 6 §:n mukaan liittymismaksu, joka ei ole palautuskelpoinen, on verovelvolliselle vähennyskelpoista menoa.
Liittymishetken rahoituksen helpottamiseksi uusille liittyjille esitetään mahdollisuus
hankkia liittymä viiden vuoden osamaksulla. Osamaksu maksettaisiin vuosittain kolmessa erässä ja sille maksettaisiin kolmen (3) prosentin vuotuinen korko.
Raili Varo on 13.12.2016 jättänyt liitteen mukaisen vesi- ja jätevesimaksujen alentamista ja kohtuullistamista koskevan valtuustoaloitteen, joka on tarkoituksenmukaista
käsitellä tässä yhteydessä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti puh. 06-4701230.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksat hyväksytään liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.15–18.35.
__________

Kvalt 9.3.2017, 4 §
PÄÄTÖS:

Raili Varo ehdotti, että hänen aloitteessaan määriteltyjä maksuja ei saa korottaa
vaan paremminkin laskea. Puheenjohtaja totesi, että Varon ehdotus raukesi kannattamattomana.
Raili Varo sanoi, että uudistaa 13.12.2016 jättämänsä valtuustoaloitteen. Tiina-Maria
Takala kannatti Raili Varon ehdotusta aloitteen uudistamisesta. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite käsitellään myöhemmin tässä kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.12–19.19.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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VARAVALTUUTETTUJEN MÄÄRÄÄMINEN
Keltk 9.1.2017, 11 §
Kunnanvaltuusto on 19.1.2015 § 5 todennut Elina Perttilän menettäneen vaalikelpoisuutensa Isonkyrön kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Perttilä on ollut Kansallisen Kokoomuksen 7. varavaltuutettu.
Kunnanvaltuusto on 16.11.2016 § 21 myöntänyt Tony Sivulalle eron valtuustosta ja
merkinnyt tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Kansallisen
Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Pirkko Viljanmaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan ”Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.
Kuntalain 11.1 §:n mukaan ”Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.”
Kunnallisvaaleissa 2012 Kansallinen Kokoomus rp:n ehdokkaista nykyisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen jälkeen eniten ääniä ja suurimman vertausluvun sai Lea
Knuuttila. Seuraavaksi eniten ääniä (12 ääntä) saivat sekä Timo Mäkinen että Esa
Matias Heinonen. Kunnallisvaaleissa 2012 arvonnan tuloksena Timo Mäkinen sai
suuremman vertausluvun (Mäkinen 39,313 ja Heinonen 37,000), joten Mäkinen nousee järjestyksessä seuraavaksi varavaltuutetuksi.
EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta määrää Kansallisen Kokoomuksen kuudenneksi varavaltuutetuksi Lea Knuuttilan ja seitsemänneksi varavaltuutetuksi Timo Mäkisen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 6.2.2017, 19 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt
Lea Knuuttilan Kansallisen Kokoomuksen kuudenneksi varavaltuutetuksi ja seitsemänneksi varavaltuutetuksi Timo Mäkisen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

9.3.2017
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Kvalt 9.3.2017, 5 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

9.3.2017
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VALTUUSTORYHMIEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kvalt 6 §
Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät jättivät järjestäytymisilmoituksensa.
__________

VALTUUSTOALOITTEEN UUDISTAMINEN
Kvalt 7 §
Raili Varo uudisti 13.12.2016 jättämänsä valtuustoaloitteen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

9.3.2017
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VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 3, 4
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1, 2, 5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

