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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jaakko Pukkinen

Jaana Järvi-Laturi

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 16.1.2017
Allekirjoitus

Helena Tuuri-Tammela
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Erkki Kuusikko

Isonkyrön kunnanvirastossa torstai 19.1.2017 klo 10.00 – 14.00.

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 1 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 2 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu
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ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

Sivu
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ISONKYRÖN ASUNTOVUOKRAUS OY:N AJANKOHTAISKATSAUS
Khall 3 §
Isonkyrön asuntovuokraus Oy:n toimitusjohtaja, asuntosihteeri-isännöitsijä Anu Muhonen on kutsuttu kokoukseen selostamaan esitystä korjausten vaikutuksesta yhtiön
talouteen sekä muita ajankohtaisia asioita. Kokoukseen osallistuu asiantuntijana
myös tekninen johtaja Juha Försti.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

hyväksytään yhtiön hallituksen esittämä linjaus, jonka mukaan asuntojen
peruskorjauksiin käytetään vuosittain keskimäärin 300 000 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että asuntovuokraus Oy:n toimitusjohtaja, asuntosihteeri-isännöitsijä Anu
Muhonen ja tekninen johtaja Juha Försti olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

Sivu
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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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

16.1.2017

Sivu
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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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

Sivu
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2017
Khall 5 §
Kunnanhallitus voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten
ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta
kunnassa on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2017 pääsääntöisesti virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa joka toinen maanantai klo 18.15 alkaen;
- kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kokouspäivää edeltävänä torstaina, mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla;
- esityslista toimitetaan tiedoksi KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eeva Loukolalle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

Sivu
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO
Khall 6 §
Kunnanhallituksen pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla
tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla
allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla kokousta seuraavana torstaina klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on
kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston
seuraavana aukiolopäivänä;
- kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla päätöstä seuraavana torstaina klo
10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu

16.1.2017
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VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 14.12.2016, 171 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.2.2015 § 43 valinnut vanhusneuvoston, jonka
tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Kunnanhallitus on 25.4.2016 § 58 ja 3.10.2016 § 119
päätöksillään muuttanut vanhusneuvoston kokoonpanoa siten, että tällä hetkellä
vanhusneuvostossa ovat edustettuna seuraavat tahot. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus on nimennyt Lea Knuuttilan.
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Isonkyrön kunta

Jaakko Rinta
Lea Knuuttila

Pentti Kauppinen
Tiina-Maria Takala

Eläkeliiton paikallisjärjestö

Tapani Mäki-Reini
Marja Trofast

Jorma Mäki-Reini
Leila Erkkilä

Isonkyrön Kansalliset Seniorit

Martti Ristiluoma
Ritva-Liisa Haapala

Ilmo Haapala
Helena Ristiluoma

Kyrönmaan Kristilliset eläkeläiset

Helena Maunuksela Eeva Loukola

Edellisissä kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen ja vaalien jälkeen valittujen muiden luottamushenkilöiden toimikausi päättyisi säännönmukaisesti vuoden 2016 lopussa. He ovat käytännössä sitoutuneet hoitamaan luottamustointaan tähän saakka.
Tämän vuoksi siirtymäsäännöksissä säädetään näiden luottamushenkilöiden oikeudesta erota toimestaan säännönmukaisen vaalikauden eli vuoden 2016 lopussa.
Erolle ei vaadita muuta erityistä syytä. Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai muulle valinnan suorittavalle toimielimelle, joka päättää eron myöntämisestä. Eroilmoitus on tehtävä viimeistään 30.11.2016. Isonkyrön kunnanhallitus on
todennut em. päätöksessään 6.6.2016 § 75.
Ritva-Liisa Haapala on kirjeellään 19.10.2016 ilmoittanut halustaan erota vanhusneuvoston jäsenyydestä viitaten kunnanhallituksen päätökseen 6.6.2016 § 75.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314 2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää Ritva-Liisa Haapalalle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä

16.1.2017

Sivu
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Kunnanhallitus päätti myöntää Ritva-Liisa Haapalalle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä. Jäsen vanhusneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi päätettiin valita
kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.
__________

Khall 16.1.2017, 7 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Ehdotus hyväksyttiin ja jäljellä olevaksi toimikaudeksi vanhusneuvoston jäseneksi
valittiin Seija Leppinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

16.1.2017

Sivu
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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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

16.1.2017

Sivu
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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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

Sivu
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA
SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY:N KANSSA
Khall 9 §
Isonkyrön kunnan työterveyshuoltopalveluista on vastannut Seinäjoen kaupungin
omistama Seinäjoen Työterveys -liikelaitos. Syyskuussa 2013 voimaan tulleessa
kuntalain muutoksessa edellytetään, että mikäli työterveyshuolto toimii kilpailluilla
markkinoilla tuottaen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluja
muille kuin omistajalleen, on toiminta yhtiöitettävä. Em. syystä johtuen Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on perustanut yhdessä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen
koulutuskuntayhtymän ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa yhteisen työterveyshuollon palveluja tuottavan osakeyhtiön (Seinäjoen Työterveys Oy). Yhtiö
toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä eli ns. in-house yhtiönä.
Kunnanhallitus on 28.11.2016 § 157 päättänyt ostaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Seinäjoen Työterveys Oy:n kolme (3) osaketta á 500 euroa kappale. Päätöksen tultua lainvoimaiseksi asiasta on allekirjoitettu liitteen mukainen kauppakirja
20.12.2016. Niin ikään Isonkyrön kunnan ostamista työterveyshuoltopalveluista
1.1.2017 alkaen tulee sopia ja niistä tehty liitteen mukainen sopimus on allekirjoitettu
22.12.2016.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn liitteen mukaisen kauppakirjan 20.12.2016 sekä Seinäjoen Työterveys Oy:n
kanssa tehdyn liitteen mukaisen sopimuksen työterveyspalveluista 1.1.2017 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

Sivu
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ISONKYRÖN MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 10 §
Isonkyrön Mannerheimin lastensuojeluliitto ry anoo 10.1.2017 saapuneella kirjeellään 5 000,00 euron väliaikaisrahoitusta Päihde- ja kiusaamisvalistus lapsille ja nuorille -hankkeen rahoittamiseksi. Hanke on valmisteltu Yhyres-yhdistyksen kanssa ja
siihen on saatu Pohjanmaan ELY-keskuksen myönteinen päätös 17.11.2016. Isonkyrön yläkoulun oppilaille ja vanhemmille on marraskuussa 2016 järjestetty päihdevalistusta teatteriesityksen muodossa. Kevään 2017 aikana Duudsonit pitävät jokaisella Isonkyrön alakoululla kiusaamisen vastaisen esityksen/luennon. Isonkyrön
MLL sitoutuu maksamaan väliaikaisrahoituksen takaisin heti, kun tilaisuudet on järjestetty ja yhdistys on saanut hankerahoituksen. Anomus esityslistan liitteenä.
Hankkeen aikataulu on 17.10.2016–31.12.2017. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 11 810,00 euroa, josta yksityinen rahallinen osuus on 341,00 euroa ja yksityinen vastikkeeton työ 840,00 euroa. Julkinen tuki on yhteensä 10 629,00 euroa, josta
EU-osuus 4 464,18 euroa, valtion osuus 4 039,02 euroa ja kuntaraha toimintaryhmältä 2 125,80 euroa.
Hallintosäännön 5 §:n 26) kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

myöntää Isonkyrön Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n Päihde- ja kiusaamisvalistus lapsille ja nuorille -hankkeen rahoittamiseksi väliaikaista rahoitusta
5 000,00 euroa

-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin, kun hanketuki on maksettu yhdistykselle,
kuitenkin viimeistään 31.12.2017 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

16.1.2017

Sivu
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MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Khall 11 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä
päätettävä vastuuhenkilöistä.
Kunnanhallitus päättää em. asioista yleishallinnon ja talouden osalta. Valmisteltu tulosyksikköjako on talousarvioesityksen mukainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
-

merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2017 ja vahvistetaan käyttötalousosan määrärahat ja kunnanhallituksen
asettamat lisätavoitteet seuraavasti:

Yleishallinto ja talous

Tulosyksikkö: Vaalit (1000)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-17 050 euroa
-17 050 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Kuntavaalien järjestäminen lainmukaisesti.

Tulosyksikkö: Hallintopalvelut (1100)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

50 000 euroa
-893 269 euroa
-843 269 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Kunnan internetsivujen sisällön kehittäminen vastaamaan uutta kuntalakia. Tilinpäätösaikataulussa pyritään siihen, että tilinpäätös 2016 hyväksytään valtuustossa toukokuussa 2017. Talousarvioprosessin aikataulutus v. 2017 talousarvion tapaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ATK-järjestelmien kehittäminen. Henkilöstöhallinnon yhtenäistämistyön jatkaminen.
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen.
Tulosyksikkö: Luottamuselimet (1120)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-114 203 euroa
-114 203 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Toimielinten välisen yhteistyön lisääminen, tiedonkulun kehittäminen, esityslistojen
sähköistäminen.
Tulosyksikkö: Muu yleishallinto (1130)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-210 001 euroa
-210 001 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Yhteistyön kehittäminen.

Tulosyksikkö: Pelastuslaitos (1150)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-388 000 euroa
-388 000 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Yhteistyö Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Toiminta vastaamaan palvelutasopäätöstä.

Tulosyksikkö: Maaseutupalvelut (1310)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-78 790 euroa
-78 790 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaisten palvelujen toteutumisen
seuranta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 12 §
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 24.11.2016;
Lukiokoulutus – yksikköhinnat 2017 Isokyrö
Opiskelijamäärä
Tunnusluku
Korottamaton yks.hinta
Yli 18-v aloittan. yks.hinta
Valm.koulutuks. yks.hinta
18 v täytt.valm.koulutuksen
aloittaneen yks.hinta

127
129,2
7 261,55
4 211,70
7 435,46
4 312,57

Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat 2017 Isokyrö
Liikunnan lask.peruste
57 420
Alle 29 v
1 467
Nuorisotyön lask.peruste
22 005
Valt.osuuden lask.peruste
79 425
yhteensä
2. Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2016;
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus v. 2017
euroa/kk
euroa/vuosi
Kunnan peruspalv. valtionosuus (sis. verotuloihin 1 111 142
13 333 708
perustuvan valtionosuuden tasauksen)
-mistä verotul. perusturva valt.osuuden tasaus
286 606
3 439 266
-mistä osakuntaliitoksen osuus
0
0
Kotikuntakorvaustulot
12 161
145 933
Kotikuntakorvausmenot
-11 566
-138 794
Yks.opetuksen järjestäjien arvonlisävero
0
0
Kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely
0
0
Opetus- ja kultt.toimen rahoituksesta annetussa
-14 037
-168 421
laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa
laissa tarkoitettu rahoitus
Yhteensä
1 097 700
13 172 426
Kuntien kotikuntakorvauksen perusosa vuodelle 2017
Isokyrö, kotikunnan perusosa 6 573,54
6-v
7-12 v
13-15
Oppilasmäärät
48
343
163
Kotikuntak.tulottulot 0
0
0
Kotikuntak.menot
0
0
0

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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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 13 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 75 §: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:
- Tekninen lautakunta 20.12.2016
- Ympäristölautakunta 3.1.2017
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 20.12.2016 § 87 Ateriakorvaus 1.1.-31.12.2017
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 20.12.2016 § 88 Lainanlyhennys
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2017 § 3 Tyky-etuudet

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Khall 14 §
Maakuntajohtaja Kaj Suomela ja kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki vierailivat Isonkyrön kunnassa 3.1.2017.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo, kansanedustaja Susanna Koski ja ministeriryhmän erityisavustaja Anssi Kujala vierailivat Isossakyrössä 13.1.2017.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee em. vierailut tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

16.1.2017

Sivu

21

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
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 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1, 2, 4, 12, 13, 14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

