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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 45
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä Reino Hintsa, Helena
Tuuri-Tammela ja Jari Viertola sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta Matti
Vaissalo ja Miko Heinilä.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 46
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Reino Hintsa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HULEVESIEN HALLINTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA - HULEVESIMÄÄRÄYS
Tekn.ltk 8.12.2020 § 113
Isonkyrön kunta on rakentanut hulevesiverkostoja asemakaavoitetuille alueille 90luvulta lähtien. Hulevesi verkostoihin ohjataan tonteilta, kaduilta ja alueilta tulevia,
sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten kuivatusvesiä. Hulevesiverkostoina toimivat
asemakaava-alueella avo-ojat ja hulevesiputkistot. Kunnan alueella on olemassa
paljon myös asemakaavoitettuja alueita, joille hulevesiverkostoa ei vielä ole rakennettu. Näillä alueilla kiinteistöjen hulevesiä on mahdollisesti johdettu myös jätevesiviemäriin, ellei niitä muulla tavoin ole voitu hallitusti pois johtaa. Jätevesiverkostoon johdetut hulevedet aiheuttavat jäteveden puhdistusprosessissa isoja ongelmia
ja lisäävät kustannuksia.
Tekninen lautakunta on käsitellyt Isonkyrön kunnan asemakaava-alueiden hulevesien hallintasuunnitelman 10.9.2019 § 78. Suunnitelmassa on esitetty yleiset periaatteet Isonkyrön kunnan asemakaavoitetun alueen hulevesien hallintaan ja hulevesiverkoston laajentamiseen.
Hulevesien hallinnan järjestämisen tavoitteena on, että hulevesistä tavanomaisissa
oloissa ei aiheudu haittaa terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle tai omaisuudelle.
Edelleen tavoitteena on, että häiriötilanteissa hulevesistä aiheutuvat haitat jäisivät
mahdollisimman vähäisiksi. Hulevesien hallinnan järjestämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista koskevissa
säännöksissä. Muun ohessa yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mahdollisuudet vesihuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen, ja yleiskaavaan merkitään tarvittaessa hulevesien hallintaan liittyvät aluevaraukset. Näitä aluevarauksia
tarkennetaan asemakaavassa ja mahdollisissa rakentamistapaohjeissa. Myös katusuunnitelmat sekä puistojen ja yleisten alueiden suunnitelmat sisältävät tarpeen mukaan hulevesien hallintaan liittyviä asioita.
Kiinteistökohtaista hulevesien hallintaa voidaan ohjata kaavamääräysten ja rakennuslupamääräysten ohella myös erikseen annettavilla maankäyttö- ja rakennuslain
103 j §:n tarkoittamilla kunnan hulevesimääräyksillä. Myös kuntien rakennusjärjestyksissä ja muissa kunnallisissa määräyksissä voi olla hulevesiä koskevia määräyksiä. Kunta voi määrätä hulevesien käsittelystä kiinteistöllä myös tontin luovutusehdoissa tai maankäyttösopimuksissa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 13 a (22.8.2014/682) luvun nojalla annettavat hulevesimääräykset voivat koskea koko kunnan aluetta tai sen osaa. Hulevesimääräykset
eivät saa olla kiinteistön omistajan tai haltijan näkökulmasta kohtuuttomia. Mikäli
yleiskaavassa tai asemakaavassa on annettu hulevesiä koskevia määräyksiä, ovat
ne ensisijaisia suhteessa kunnan hulevesimääräyksiin.
Hulevesimääräykset voivat maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n 3 momentin mukaan koskea:
1) hulevesien määrää, laatua, maahan imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua
sekä hulevesien käsittelyä kiinteistöllä;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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2)

kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hulevesijärjestelmään; ja

3)

muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liittyviä seikkoja.
Kunnan hulevesimääräysten ohella maankäyttö- ja rakennuslain 103 k § mahdollistaa kiinteistökohtaisten määräysten antamisen hulevesistä aiheutuvan
haitan poistamiseksi. Toisin kuin hulevesimääräykset, jotka ovat ns. yleisiä
määräyksiä, maankäyttö- ja rakennuslain 103 k §:n mukaiset määräykset annetaan aina tapauskohtaisesti valituskelpoisella hallintopakkopäätöksellä.

1.

Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueilla
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n mukaan kunnan tehtävänä on hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella. Asemakaava-alueilla on
yleensä paljon katettuja pintoja ja päällystettyjä alueita kuten kattoja, katuja ja
paikoitusalueita. Hulevesistä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi asemakaava-alueilla tarvitaankin hulevesien suunnitelmallista kokonaishallintaa. Näistä syistä lainsäädännössä on lähdetty siitä, että kunnan tehtävänä on asemakaava-alueella järjestää hulevesien keskitetty poisjohtaminen
ja käsittely.

2.

Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueiden ulkopuolella
Asemakaava-alueiden ulkopuolella ei yleensä ole kiinteistökohtaisten toimenpiteiden ohella tarvetta huleveden hallinnalle laajoina kokonaisuuksina. Lisäksi
asemakaava-alueiden ulkopuolella voivat tulla sovellettavaksi vesilain säännökset ojituksen luvanvaraisuudesta ja ojitustoimituksesta. Asemakaava-alueiden ulkopuolellakin on kuitenkin noudatettava hulevesien hallinnan yleisiä periaatteita ja tavoitteita.

3.

Toimivaltainen viranomainen
Hulevesien hallinnan kulloisetkin Isonkyrön kunnan toimivaltaiset viranomaiset
määrätään Isonkyrön kunnan hallintosäännössä. Määräysten kirjoittamisen
hetkellä maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun tarkoittamana monijäsenisenä
toimielimenä, joka käyttää tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslain 103
k §:n tarkoittamia pakkokeinoja, toimii Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n 2 momentin mukaisena kunnan määräämänä viranomaisena, joka voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistön hulevesien johtamisesta kunnan hulevesijärjestelmään, toimii Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n mukaiset rajakohdat osoittaa tekninen
lautakunta.
Voimassa oleva vesihuoltolaki kieltää kiinteistöjen hulevesien johtamisen jätevesi viemäriin. MRL 103 i § mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella ja MRL 103 h § kiinteistön omistaja tai haltija
vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja
rakennelmista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MRL 103 n § mukaan kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Käyttötalouden menoissa vuoden 2021 talousarviossa hulevesien hallintaan on varattu 14.000 € määräraha. Lisäksi hulevesijärjestelmien rakentamiskustannuksia katetaan vuosittain päätettävillä investointimäärärahoilla.
Tekninen palvelualue on valmistellut Isonkyrön kunnan hulevesimääräyksen,
jossa määritellään kunnan hulevesiverkoston ja kiinteistön hulevesijärjestelmien rajapinnat ja vastuut asemakaava-alueilla.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

PÄÄTÖS:

1.

liitteen mukaisen Isonkyrön kunnan hulevesimääräyksen hyväksymistä.

2.

ettei Isonkyrön kunta määrää tässä vaiheessa asemakaava-alueella
oleville kiinteistöille hulevesitaksaa.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 11.1.2021 § 8
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se:
1)

hyväksyy liitteen mukaiset Isonkyrön kunnan hulevesimääräykset, ja

2)

päättää, ettei Isonkyrön kunta määrää asemakaava-alueella oleville kiinteistöille hulevesitaksaa.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun siten,
että valmistelussa huomioidaan seuraavat seikat:
valmistelussa tutkitaan mahdollisuus tiivistää asiakirjaa
määräyskohtaiset perustelut esitetään erillisessä asiakirjassa
määräyksessä määritellään toimivaltaiset viranomaiset teknisen lautakunnan
ja viranhaltijoiden osalta
määräyksessä määritellään kiinteistönomistajan ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohta
valmistelussa selvitetään kunnan kustannukset hulevesijärjestelmästä
käyttötaloudessa sekä mistä ko. kustannukset koostuu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.17-18.45.
_________

Tekn.ltk 9.3.2021 § 35
Isonkyrön kunnan tekninen palvelualue on valmistellut hulevesimääräyksiä kunnanhallituksen antamien huomioiden mukaisesti. ”Isonkyrön kunnan hulevesimääräys” asiakirja on tiivistynyt noin puoleen alkuperäisestä, sillä määräyskohtaiset perustelut
on nyt eriytetty omaksi asiakirjakseen.
Kunnan käyttötalouteen kohdistuvat kustannukset hulevesijärjestelmästä riippuvat
verkoston laajuudesta ja rakennustavasta; avo-ojista aiheutuu ruoppaustarpeita, kaivoihin pitää uusia kansia sekä tyhjätä sakkapesiä ja putkia mahdollisesti huuhdella.
Käyttötalouden menoissa vuoden 2021 talousarviossa hulevesien hallintaan on varattu 14.000 € määräraha. Hulevesiverkostojen rakentamiseksi ja kunnostamiseksi
Isonkyrön kunnan asemakaava-alueilla on laadittu alustava kustannusarvio, LIITE 1.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:

PÄÄTÖS:

-

MRL 103 f §:n 2 momentin mukaisena kunnan määräämä toimivaltainen viranomainen on Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta. Toimivallan siirtämiseen
sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään. Hallintopakkoa ja oikaisuvaatimusta
koskevaa asiaa ei kuitenkaan saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi

-

MRL 103 g §:n mukainen kiinteistönomistajan ja kunnan hulevesijärjestelmän
rajakohta on pääsääntöisesti kiinteistöltä tulevan purkuputken pää (hulevesikaivo tai avo-oja), kuitenkin aina vähintään kiinteistön raja. Kiinteistönomistaja
vastaa vesien johtamisesta rajakohtaan saakka ja tästä eteenpäin vastuu hulevesien johtamisesta siirtyy kunnalle. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa
perustelluista, tapauskohtaisista syistä johtuen

-

liitteen mukaiset Isonkyrön kunnan hulevesimääräykset ja määräyskohtaiset
perustelut hyväksytään

-

ettei Isonkyrön kunta määrää tässä vaiheessa asemakaava-alueella oleville
kiinteistöille hulevesitaksaa

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Khall 29.3.2021 § 47
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
1)

hyväksyy liitteen mukaiset hulevesimääräykset ja merkitsee tiedoksi määräyskohtaiset perustelut, ja

2)

päättää, ettei Isonkyrön kunta määrää tässä vaiheessa asemakaava-alueella
oleville kiinteistöille hulevesitaksaa.

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.38-18.59
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
Ymp.ltk 9.3.2021 § 16
Kunnanvaltuusto on vuoden 2021 talousarviossa kirjannut Ympäristölautakunnan
tehtäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistamisen 30.3.2021
mennessä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt nykyisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 13.10.2014.
Perittävät maksut kattavat tällä hetkellä ympäristönsuojelun menoista murto-osan.
Kuntaliiton suositusten mukaan tulisi pyrkiä maksujen täyskatteellisuuteen toimintatulojen kerryttämiseksi.
Valmisteltu Isonkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on uusittu vastaamaan paremmin nykyistä lainsäädäntöä. Maksujen korotuksessa on tavoiteltu
hieman indeksin nousua suurempaa korotusta. Maksuja esitetään korotettavaksi
vastaamaan paremmin tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin. Taksaesityksessä on
myös joitain kohtia, joihin ei korotusta ole esitetty.
Maksuihin on otettu Kuntaliiton opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan
laatimiseen mukaisesti myös valvontamaksut. Nämä ovat uusi maksu, joka tullaan
perimään suoritetuista valvontatoimista.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh., 050 561 0459 etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:
liitteenä oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksytään.
kunnanvaltuuston 13.10.2014 hyväksymä ja 1.1.2015 voimaan tullut taksa kumotaan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 29.3.2021 § 48
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kunnanvaltuuston 13.10.2014
hyväksymä ja 1.1.2015 voimaan tullut taksa.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

liitteenä oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksytään ja se tulee
voimaan 1.7.2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kunnanvaltuuston 13.10.2014 hyväksymä ja 1.1.2015 voimaan tullut taksa kumotaan.

KÄSITTELY: Erkki Kuusikko Jaakko Pukkisen kannattamana ehdotti, että 2 vuorokautta tai kauemmin kestävät suuret yleisötapahtumat tai festivaalit, joiden päivittäinen kävijämäärä on yli 500 henkeä tai kävijämäärältään pienempi tapahtuma, jos tapahtumapäiviä on samana vuonna enemmän kuin 2 -kohdassa taksaksi määrätään esitetyn
250 euron sijaan 100 euroa.
Jaakko Pukkinen ehdotti Erkki Kuusikon kannattamana, että muu tilapäistä melua tai
tärinää aiheuttava toiminta -kohdassa taksaksi määrätään esitetyn 150 euron sijaan
100 euroa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko taksassa yksimielisesti tehdä ehdotetut kaksi muutosta. Kukaan ei ilmoittanut vastustavansa muutoksia.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että taksaan tehdään em. muutokset.
Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- liitteenä uusi oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksytään ja se tulee
voimaan 1.7.2021
- kunnanvaltuuston 13.10.2014 hyväksymä ja 1.1.2015 voimaan tullut taksa kumotaan.
Merkittiin, että rakennustarkastaja Antti Lammi oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.17-18.38.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TÄYTTÖLUPA/Sosiaaliohjaajan virka
Khall § 49
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa sosiaaliohjaajan täyttöä varten
perusturvan palvelualueelle 1.7.2021 alkaen. Virkaa hoitaa tällä hetkellä vs. sosiaaliohjaaja 30.6.2021 saakka.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan seuraavasti:
- sosiaaliohjaajan virka 1.7.2021 alkaen perusturvan palvelualueelle.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti.
KJ:N
MUUTETTU
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan seuraavasti:
- sosiaaliohjaajan virka 1.5.2021 alkaen perusturvan palvelualueelle.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT SEKÄ ULKOMAINONTA
Khall 7.12.2020 § 199
Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13.4.2021, varsinainen vaalipäivä
on sunnuntaina 18.4.2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 10.9.2020 § 24 päättänyt, että valtuutettujen lukumäärä on jatkossakin 27.
Oikeusministeriö on 1.10.2020 antanut kunnanhallituksille kirjeen kuntavaalien järjestämisestä ja mm. kehottanut kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja
varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi
keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitä.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien
kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan
(esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle);
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset
olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 820 ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja
tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun
antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen. Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti viisijäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon riittääkin
kolme jäsentä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet voivat olla paikalla. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita
rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia
kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä;
e) ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
Vaalilain mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä sekä varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista, jotka tulee olla arkisin klo 8-20 välillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 9-18 välillä. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki klo 9-20.
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Ennakkoäänestys on vuodesta 2003 lähtien järjestetty kirjastossa. Ennakkoäänestyspaikkana olevana sosiaalihuollon yksikkönä on ollut Laurilan palvelukeskus. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat olivat viime vaaleissa Pohjankyrön talo, Kylkkälän koulu, Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen nuorisoseura. Äänestyspaikoista
päätettäessä tulee huomioida myös liikuntaesteisten pääsy äänestyspaikoille. Ennakkoäänestyspaikka on viime vaaleissa ollut auki arkisin klo 12-19 ja viikonloppuna
klo 10-14.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista. Kunnanhallituksen 21.5.2018 § 96 päätöksen mukaisesti vaalitelineet viedään Nuppulan päiväkodin tontille Pohjankyröntien ja Koulukadun risteykseen Koulukadun suuntaisesti, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja Valtaalaan kunnan omistamille maa-alueille valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent. osuuskauppakiinteistön piha-alueelle sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien risteykseen kunnan omistamalle tontille.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
-

yleinen ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään Isonkyrön kunnan kirjastossa seuraavin aukioloajoin:
ke 7.4.2021 klo 12-19
to 8.4.2021 klo 12-19
pe 9.4.2021 klo 10-19, josta klo 10-12 erityisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
la 10.4.2021 klo 10-14
su 11.4.2021 klo 10-14
ma 12.4.2021 klo 12-19 ja
ti 13.4.2021 klo 10-19, josta klo 10-12 erityisesti ns. riskiryhmiin kuuluville

-

kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi määrätään Laurilan palvelukeskus

-

kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään
äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella Lehmäjoen nuorisoseura.

-

vaalien ulkomainonta aloitetaan suosituksen mukaisesti ja siten, että vaalitelineet viedään Piiloluolantien varteen kunnan omistamalle tontille, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja Valtaalaan kunnan omistamille maaalueille valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent. osuuskauppakiinteistön pihaalueelle sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien risteykseen kunnan omistamalle tontille.
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tilanteen niin vaatiessa, äänestystila voidaan tarvittaessa sijoittaa myös esimerkiksi telttaan ko. äänestyspaikan pihalle yleisessä ennakkoäänestyksessä ja/tai
varsinaisena vaalipäivänä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 29.3.2021 § 50
Oikeusministeriöltä 17.3.2021 kunnanhallituksille ja keskusvaalilautakunnalle antamassa kirjeessä todetaan mm. että maan hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä.
Oikeusministeriön mukaan kunnan tulee 22.3.–8.4.2021 välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi pohjatietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai
perustaa niitä lisää.
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 4/2021 vp) hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp) ehdotetaan,
että eduskunta hyväksyisi esityksen siten muutettuna, että valtuustot aloittaisivat
1.8.2021.
Vaalilain muuttamista koskevan lakiehdotuksen II käsittely eduskunnassa on täysistuntosuunnitelman mukaan perjantaina 26.3.2021.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

yleinen ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään Isonkyrön kunnan kirjaston piha-alueella seuraavin aukioloajoin:
ke 26.5.2021 klo 14-19
to 27.5.2021 klo 14-19
pe 28.5.2021 klo 10-19
la 29.5.2021 klo 10-14
su 30.5.2021 klo 10-14
ma 31.5.2021 klo 14-19
ti 1.6.2021 klo 10-19
ke 2.6.2021 klo 14-19
to 3.6.2021 klo 14-19
pe 4.6.2021 klo 10-19
la 5.6.2021 klo 10-14
su 6.6.2021 klo 10-14
ma 7.6.2021 klo 14-19 ja
ti 8.6.2021 klo 10-19
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-

keskusvaalilautakunta tiedottaa riskiryhmäläisten ja muiden äänestysoikeutettujen äänestysturvallisuudesta

-

kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi määrätään Laurilan palvelukeskus sekä Tervajoen aseman lähellä sijaitseva Kyrönmaakoti

-

kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella
Lehmäjoen nuorisoseura.

-

vaalien ulkomainontapaikat ovat kunnanhallituksen 7.12.2020 § 199 päätöksen mukaiset.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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TALOUSARVIOPOIKKEAMAT VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSESSÄ
Khall 29.3.2021 § 51
Kunnanvaltuuston 14.11.2019 § 35 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2020
sitovat erät on määritelty seuraavasti:
”Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaiset valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi
joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan.
Talousarvion 2020 sitovat erät ovat:
- käyttötalousosa: Muissa tehtäväalueissa tehtäväalueen Toimintatulot ja
Toimintamenot, paitsi Erityisen vaativan erityisopetuksen sekä Tukipalvelun
tehtäväalueilla Toimintamenot. Tehtävätasolle annetut tavoitteet ovat sitovia tavoitteita sekä mittareina, suoritemäärinä, tunnuslukuina että sanallisina tavoitteina. Vesihuoltolaitoksen kohderahoitteisen tehtäväalueen sitova
erä on Tilikauden tulos.
- rahoitusosa: Lainakannan muutokset
- investointiosa: investointikohteittain menot. Toimivaltaisella viranomaisella
on erikseen merkityissä hankkeissa valtuus tarkistaa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.”
Tavoitteiden toteutumisen seurannassa talousarviossa 2020 on päätetty seuraavasti:
”Lautakunnat huolehtivat siitä, että kunnanvaltuuston tehtäviin päättämät tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin annettujen määräraha-, henkilöstöym. voimavarojen puitteissa. Tehtäväalueiden tavoitteiden lisäksi palvelujen
tulee edistää kunnan strategisia tavoitteita, asukasmäärän lisääntymistä ja
elinkeinojen kehittymistä.
Lautakuntien tulee seurata voimavarojen käyttöä ja tavoitteiden saavuttamista
raporttien pohjalta ja tehdä näiden johdosta tarvittavia päätöksiä. Lautakuntien
tulee saattaa mahdolliset talousarvion ylitykset kunnanhallituksen käsittelyyn
ennakolta tai viivytyksettä ylityksen havaittuaan.”
Talousarviovuoden aikana talousarviomuutoksia tehtiin ainoastaan investointiosaan.
Tilinpäätöksen valmistelun tässä vaiheessa koko kunnan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat yhteensä 6.281.475,53 euroa, alitusta talousarvioon verrattuna
on 613.085,47 euroa (toteutumaprosentti 91,1 %). Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja kertyi -33.797.362,05 euroa, mikä on 804.066,95 euroa budjetoitua vähemmän (97,7 %). Toimintakatteen toteutuma on -27.515.886,52 euroa, mikä on
190.981,48 euroa parempi kuin talousarviossa (99,3 %).
Verotuloja kertyi 15.362.952,79 euroa, joka on 63.683,21 euroa budjetoitua vähemmän (99,6 %), valtionosuuksia kertyi 14.913.447,00 euroa, joka on
1.086.851,00 euroa budjetoitua enemmän (107,9 %), summa sisältää myös verotulomenetysten kompensaation.
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Vuosikatteeksi muodostui 2.819.402,06 euroa eli 1.328.038,06 euroa budjetoitua
enemmän (189,0 %). Poistot ja arvonalentumiset olivat -1.453.585,77 euroa eli
28.057,23 euroa budjetoitua vähemmän (98,1 %). Tilikauden tulokseksi muodostui näin ollen 1.365.816,29 euroa eli tilikauden tulos toteutui 1.356.095,29 euroa
budjetoitua paremmin.
Käyttötaloudessa talousarvion tuloarviot alittuivat ja toimintakulut ylittyivät joillakin
tehtäväalueilla. Nämä tuloarvioiden alitukset ja menomäärärahojen ylitykset toteutuivat loppuvuodesta 2020 eikä niistä siksi ole tehty talousarviomuutosesityksiä talousarviovuoden aikana. Lautakunnat ovat käsitelleet ko. tuloarvioiden alitukset ja menomäärärahojen ylitykset talousarviopoikkeamina kokouksissaan
maaliskuussa 2021 ja esittäneet talousarviopoikkeamien käsittelyä lyhyine perusteluineen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Kaavoituksen ja mittauksen tehtäväalueella jäätiin toimintatuotoissa hivenen budjetoidusta yhdestä hyvityslaskusta johtuen. Menoylitys johtuu lähinnä viranomaisten vaatimista lisäselvityksistä koskien Tervajoen asemakaavan laadintaa.
Perusturvalautakunta on käsitellyt talousarviopoikkeamia kokouksessaan
9.3.2021 § 4 ja todennut, että Sosiaalipalvelut -tehtäväalueen tuloarvio ei toteutunut, vaan alittui 80.041,05 euroa, koska mm. rintamaveteraaneille varattua määrärahaa kotona asumisen tueksi jouduttiin palauttamaan valtionkonttorille n.
50.000 euroa ja koronakriisin myötä hoitopäivämaksuja saatiin vähemmän. Toimintakulu ylitys 41.110,49 euroa johtuu mm. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lisälaskusta ja hoitotarvikkeiden hankinnasta johtuen koronakriisistä.
Terveydenhuollon tehtäväalueen toimintakulut 656.753,38 euroa ylitys johtuu erikoissaraanhoidon kasvaneista kuluista. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannusten
muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,7%. Osavuosikatsauksen 1-9/2020 yhteydessä ei ole tehty talousarviomuutosta, koska tällöin on arvioitu, että sille ei ole
tarvetta. Sairaanhoidon osalta arvioitiin jo silloin, ettei se tule pysymään budjetissa,
mutta oletuksena oli, että perusterveydenhuollon loppulaskusta on tulossa pienempi
kuin se lopulta oli.
Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviopoikkeamia kokouksessaan 11.3.2021
§ 14 ja todennut, että toimintatuottojen alitus johtuu lasten/hoitopaikkojen vähentymisestä sekä asiakasmaksuhyvityksistä. Joukkoliikenteen tehtäväalueen toimintakulujen ylitys johtuu kuljetusjärjestelyjen muutoksista keskustan elintarvikeliikkeiden lopettamisen takia.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt talousarviopoikkeamaa kokouksessaan
11.3.2021 § 7 ja todennut, että toimintatuottojen selvä alitus johtuu postin ja matkahuollon tulojen ja menojen kirjaamistavan muutoksesta, jossa ns. läpivirtaavia
maksuja ei enää kirjata liikevaihdoksi, vaan ainoastaan lähetysten todelliset tuotot (=lähetyspalkkiot). Kirjaamistapamuutos näkyy yhtä lailla myös pienempinä
toimintakuluina. Kirjaamistapamuutos on ollut hyvinvointilautakunnan tiedossa
viime vuonna, mutta jälkikäteen tehdyt kirjausten oikaisut alkuvuoden osalta on
saatu tehtyä vasta edellisen osavuosiraportin jälkeen, joten tästä syystä muutosta
talousarvioon ei ole anottu tehtäväksi edellisen osavuosiraportoinnin yhteydessä.
Toimintatuotot (ja-kulut) ovat olleet postin ja matkahuollon osalta edellä maini-
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tuista syistä johtuen hieman yli 130.000 euroa budjetoitua pienemmät. Lisäksi toimintakuluja on säästynyt erilaisista koronasta johtuvista tilojen suluista ja vähäisemmästä käytöstä aiheutuvista pienentyneistä siivouspalvelumenoista sekä
myös henkilöstömenoista.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 9.3.2021 § 33 todennut, että vesihuoltolaitoksen toimintakulut ylittyivät, koska Kyrönmaan jäteveden laskuttamat käyttökulut kasvoivat ennakoitua suuremmiksi. Tilikauden tuloksessa jäädään hieman
arvioidusta, koska vesilaitoksen toimintatuotot eivät ole toteutuneet arvioidulla tavalla.
Liitteenä olevassa raportissa tuottojen alitus ja menojen ylitys näkyvät negatiivisena poikkeama summana.
Investointiosassa talousarvion menomäärärahat toteutuivat kahdessa investointihankkeessa ennakoitua suurempana seuraavasti.
Keskustan koulu
Budjetti
Toteuma
Poikkeama

-32.000,00
-32.594,01
+ 594,01

Keskustan koululle varattu investointivaraus ylittyi johtuen arvioitua suuremmista kuluista työmäärän ollessa liikuntasalin muutostöissä arvioitua suurempi.
Kunnallistekniikan suunnittelu
Budjetti
-20.000,00
Toteuma
-22.220,33
Poikkeama
+2.220,33
Kunnallistekniikan suunnitteluun varattu investointivaraus ylittyi johtuen arvioitua
suuremmista katuverkoston- ja hulevesien suunnittelutarpeista sekä Forsmannintien
ja Ikolantien katujen peruskorjauksen suunnittelusta.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy em. esittelytekstin
ja liitteen mukaiset talousarviopoikkeamat vuoden 2020 tilinpäätöstä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
Khall 29.3.2021 § 52
Kuntalain 113 §:n mukaan:
” Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja
annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava
tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.
(8.2.2019/175)
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja
tai pormestari.”
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä. Isonkyrön kunnan tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 muodostui
1.365.816,29 euroa ylijäämäiseksi. Kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan.
Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion 9.721 euroa ylijäämäisenä. Talousarviovuoden aikana talousarvioon 2020 tehtiin valtuustoon
nähden sitovalla tasolla ainoastaan muutama muutos investointiosaan.
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarviopoikkeamat kokouksissaan maaliskuussa
2021 ja kunnanhallitus käsittelee asiaa 29.3.2021.
Koko kunnan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat yhteensä 6.281.475,53 euroa, alitusta talousarvioon verrattuna on 613.085,47 euroa (toteutumaprosentti
91,1 %). Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja kertyi -33.797.362,05 euroa, mikä on
804.066,95 euroa budjetoitua vähemmän (97,7 %). Toimintakatteen toteutuma on
-27.515.886,52 euroa, mikä on 190.981,48 euroa parempi kuin talousarviossa
(99,3 %).
Verotuloja kertyi 15.362.952,79 euroa, joka on 63.683,21 euroa budjetoitua vähemmän (99,6 %), valtionosuuksia kertyi 14.913.447,00 euroa, joka on
1.086.851,00 euroa budjetoitua enemmän (107,9 %), summa sisältää myös verotulomenetysten kompensaation.
Vuosikatteeksi muodostui 2.819.402,06 euroa eli 1.328.038,06 euroa budjetoitua
enemmän (189,0 %). Poistot ja arvonalentumiset olivat -1.453.585,77 euroa eli
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28.057,23 euroa budjetoitua vähemmän (98,1 %). Tilikauden tulokseksi muodostui näin ollen 1.365.816,29 euroa eli tilikauden tulos toteutui 1.356.095,29 euroa
budjetoitua paremmin.
Tilikauden budjetoitua merkittävästi parempi tulos johtuu erityisesti koronapandemian vaikutuksista kuntataloudessa. Osa toimintatuotoista jäi toteutumatta esimerkiksi siksi, että keväällä 2020 suuri osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista hoidettiin kotona. Niin ikään toimintakulut toteutuivat alhaisempana esim.
varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautuksista johtuen. Myös tukipalvelussa
säästettiin mm. elintarvikekuluissa ja kiinteistöjen huoltokuluissa. Toisaalta erityisesti terveydenhuollossa kulut toteutuivat merkittävästi talousarviota suurempina.
Talousarviossa 2020 varauduttiin erikoissairaanhoidon kuluihin 6,37 miljoonalla
eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut nousivat lopulta 7,05 miljoonaan euroon eli ne
toteutuvat 680.000 euroa suurempina kuin talousarviossa ja 200.000 euroa suurempina kuin vuonna 2019.
Isonkyrön kunnan tilinpäätöksen tulos muodostui merkittävästi talousarviota paremmaksi erityisesti valtionosuuksien korotuksista johtuen, ensimmäiset korotukset tehtiin keväällä huhti-toukokuussa ja myöhemmin vielä kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Verotulotkin kertyivät lähes talousarvion mukaisina koronapandemiasta huolimatta.
Talousarviossa 2020 varauduttiin lainannostoon siten, että talousarviovuonna lainanoton enimmäismääräksi vahvistettiin 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 alkupuolella koronapandemian tultua Suomeen, varauduttiin mm. verotulojen leikkaantumiseen ja nostettiin talousarvion mahdollistama lainamäärä 1,1 miljoonaa
euroa. Lainakanta nousi 4,0 miljoonaan euroon ja oli 894 €/asukas.
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan. Tilikauden ylijäämä 1.365.816,29 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien
ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. Ko. kirjauksen jälkeen kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 12,6 milj. euroa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 (liite) ja
päättää valtuuttaa hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall § 53
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 9.3.2021 § 31;
Vesijohtoverkoston korvausinvestoinnin loppuselvitys
2. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 9.3.2021 § 32;
Kunnallistekniikan suunnitteluinvestoinnin loppuselvitys
3. Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 16.3.2021 § 8;
Vaasan seudun jätelautakunnan vuoden 2020 toimintakertomus
4. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje VN/8321/24.3.2021;
Covid-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1.
kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
toiminnassa
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
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 54
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §: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:

Henkilöstöjaosto
Keskusvaalilautakunta
Perusturvalautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Sivistyslautakunta
Hyvinvointilautakunta

11.1.2021, 8.3.2021, 15.3.2021
15.2.2021, 15.3.2021
9.3.2021
9.3.2021
9.3.2021
11.3.2021
11.3.2021

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: 50, 52
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: 45 - 49, 51, 53, 54
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 50, 52

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

