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Puheenjohtaja

Jaakko Pukkinen
§:t 15-20, 22
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Helena Tuuri-Tammela
§ 21

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 6.2.2017
Allekirjoitus

Sami Hahtola
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Erja Hakola

Isonkyrön kunnanvirastossa torstai 9.2.2017 klo 10.00 – 14.00.

Tarja Perkiö

Jaana Järvi-Laturi

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

6.2.2017

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 15 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 16 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Hahtola ja Erja Hakola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

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
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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

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

6.2.2017

Sivu
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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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

6.2.2017

Sivu

27

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – Kyröön Halli Oy
Khall 18 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 27.1.2017 Isonkyrön kunta myy Kyröön Halli
Oy:lle edustajanaan Lauri Suorauha Isonkyrön Keskustan asemakaavan mukaisen
tontin nro 5 (TY-3) korttelissa nro 426. Tontti muodostuu Vainio (152-416-21-4) –
nimisestä tilasta erotettavasta määräalasta, jonka pinta-ala on noin 10 000 m².
Kauppahinta on 20 000 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Kyröön Halli Oy:n perustajaosakkaita ovat isokyröläiset Lauri Suorauha, Timo Ojala,
Hannu-Pekka Hemminki ja Juha Saarela.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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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

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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ISOKYRÖLÄISTEN NUORTEN PALKKAAMINEN KESÄTÖIHIN
Khall 20 §
Isonkyrön kunta on viime vuosina palkannut peruskoulun päättäneitä nuoria kesätöihin työelämään tutustumista varten. Palkka on ollut 260 euroa kahdelta viikolta
vuosina 2013–2016.
Osastot päättävät ja valitsevat nuoret määrärahojen puitteissa. Lisäksi kunta on
avustanut yksityisiä työnantajia nuorten palkkaamisessa kesätöihin. Vuosina 2013–
2016 avustus on ollut 64 euroa/vko, enintään neljältä viikolta/nuori.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnan palkkaamien nuorten palkaksi määrätään 260 euroa kahdelta viikolta,
työaika 6 h/pv;
- yksityisille työnantajille maksettava avustus on 64 euroa/vko enintään neljältä viikolta liitteen ohjeiden mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARAUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN – KPO-Kiinteistöt Oy
Khall 21 §
Varaussopimuksella, joka on allekirjoitettu 31.1.2017 Isonkyrön kunta varaa noin 20
000 m2:n sopimusalueen KPO-Kiinteistöt Oy:lle (Yt 2200688-4). Sopimuksen tarkoituksena on Isonkyrön kunnan ja KPO:n välisellä yhteistyöllä mahdollistaa Smarketin (2000- 4000 kerros-m²) ja polttoainepisteen rakentaminen Kyrööntien varrelle sopimuksessa osoitetulle alueelle. Sopimusalue tarkentuu alueen tiesuunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä.
Myytävän tontin kauppahinta on neljä (4) euroa/tontti-m2, mikäli tontinluovutus- ja toteuttamissopimus allekirjoitetaan viimeistään 31.12.2018 ja kahdeksan (8) euroa/tontti-m2, mikäli tontinluovutus- ja toteuttamissopimus allekirjoitetaan viimeistään
vuoden 2023 loppuun mennessä. Takaraja 31.12.2018 voi siirtyy eteenpäin, jos kaavoituksen tai jonkin muun vastaavan syyn takia sopimusehdoista ei voida sopia.
Liitteenä oleva varaussopimus on voimassa 31.12.2023 saakka.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- liitteen mukainen varaussopimus hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Pukkinen, kunnanhallituksen jäsen Sirkku Rajamäki sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Helena Tuuri-Tammela.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 22 §
1. Vaasan hallinto-oikeus 26.1.2017: Lainvoimaisuustodistus Isonkyrön kunnanvaltuuston päätöksestä 13.12.2016 § 30 Keskustan osayleiskaava
2. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/52/221/2015;
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätös 2016/Isokyrö
Tunteja yht.
Tunteja aik.
Muutos
Yksikköhinta
Valtionos.peruste
Valtionosuus 57%

3 496
3 468
28
26,00
90 896
51 811

Valtionosuus/rahoitus käyttökustannuksiin vuodelle 2016/Isokyrö
Valtionosuus/rahoitus
Valtionosuus/rahoitus aiemmin
Rahoituksen muutos aiempaan

-347 396
-396 502
49 106

Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta
rahoituksesta vuodelle 2016/Isokyrö
Laskennall.perusteen yks.lkm
Laskennall.peruste/yksikkö
Valtionos.laskennall.peruste
Rahoitus &
Kokonaisrahoitus
Kokonaisrahoitus aiemmin
Kok.rah.muutos aiempaan

14 813,3
-16,99
1 161 404
138
-347 396
-396 502
49 106

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 49/221/2016;
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät 2017
Kevään tuntimäärä
Syksyn tuntimäärä
Tunteja yhteensä
Yksikköhinta
Valtionos.peruste
Valtionosuus 57%

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1 537
1 397
2 934
26,00
76 284
43 482

Otteen oikeaksi todistaa
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4. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 50/221/2016;
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 §:n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat 2017
VM:n vahvistama esi- ja perusopetuksen
kotikuntakorvauksen perusosa
Kotikuntakorvauksen perusosasta tehtävä
vähennys
Yksityisen opetuksen järjestäjän arvonlisäverokorotus
Kunnan ja kuntayhtymän. vuosien 20172019 rahoituskerroin

6 573,54
197,23
3,57 %
98,97 %

5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/52/221/2016;
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta
Valtionosuus/rahoitus käyttökustannuksiin
vuodelle 2017
Laskennall. perusteen yksiköiden lkm
Laskennall. peruste/yksikkö
Valtionos. laskennall. peruste
Rahoitus%
Kokonaisrahoitus
Maksettavaa jäljellä
Maksuerä/kerta

-168 421
14 102,8
-4,93
1 147 446
242,42
-168 421
-168 421
-14 037

6. E-P Sote kuntayhtymän mahdollinen perustaminen 1.1.2018 alkaen, valmistelu
alkaa

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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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 18, 20, 21
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: 15, 16, 17, 19, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 18, 20, 21

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

