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Puheenjohtaja
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Mirva Mäki-Rammo

Jaana Järvi-Laturi

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 9.10.2017
Allekirjoitus

Jari Viertola
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NÄHTÄVÄNÄ

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 21.9.2017 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Toimistosihteeri

Todistaa

Jaakko Pukkinen

Aika ja paikka

Tarja Soini
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 159 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 160 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Viertola ja Jaakko Pukkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu

243

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

9.10.2017

Sivu

244

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSET
Khall 161 §
Lautakunnat ovat tehneet talousarvioesitykset vuodelle 2018, minkä jälkeen esityksiä on osin tarkennettu palvelualueiden johtajien ja hallintojohtajan kanssa käydyissä keskusteluissa.
Palvelualueiden johtajat ja lautakuntien esittelijät esittelevät kunnanhallitukselle talousarvioesitykset vuodelle 2018.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee esitykset tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti, rakennustarkastaja Antti Lammi, perusturvajohtaja Merja Latvala, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli
sekä johtava rehtori Susanna Pietikäinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.15–20.23.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Matti Vaissalo saapui tämän
asian käsittelyn aikana klo 18.45.
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Helena Tuuri-Tammela ja Tommi Laine
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.23.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN/KYRÖNMAAN MAATALOUSMUSEO OSUUSKUNTA
Khall 162 §
Isonkyrön kunnan ja Kyrönmaan Maatalousmuseo Osuuskunnan kesken on neuvoteltu maa-alueiden vaihtamisesta osapuolten välillä. Tehtävällä vaihdolla mahdollistetaan osuuskunnan toiminta omistamillaan maa-alueilla.
Vaihdossa Isonkyrön kunta luovuttaa Kyrönmaan Maatalousmuseo Osuuskunnalle
pinta-alaltaan noin 4 000 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Taipale 152-416-4194. Määräala on merkitty kauppakirjan liitteeseen.
Vastaavasti Kyrönmaan Maatalousmuseo Osuuskunta luovuttaa Isonkyrön kunnalle
pinta-alaltaan noin 3 500 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Knuuttila 152-416-4158 (erottamaton määräala 152-416-4-158-M601, saanto 22.3.2017). Määräala on
merkitty kauppakirjan liitteeseen.
Vaihtokohteet ovat samanarvoisia, joten välirahaa ei makseta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen vaihtokirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 28.9.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 163 §
Kunnanvaltuuston 28.9.2017 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
-

Liikuntahallin hankesuunnitelma ja luonnospiirustukset
Keskustan asemakaava Tolkin alueella
Lausunnot tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta
Kunnanjohtajan vaali

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

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 28.9.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole
lakien tai asetusten vastaisia;
- panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 27.–29.12.2017
Khall 164 §
Asiakkaiden vähäisen määrän sekä vuosilomien keskittämisen vuoksi on tarkoituksenmukaista harkita kunnanviraston pitämistä suljettuna joulun aikaan 27.–
29.12.2017. Ko. päivinä mm. koululaiset ovat lomalla ja päivähoito toimii merkittävästi normaalia pienemmällä volyymilla.
Palvelualueet järjestävät tarvittavan päivystyksen ja määräaikaistehtävien hoidon
samalla tavalla kuin viraston ollessa suljettuna kesäaikana. Päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan kotisivulla ja ilmoitustaululla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh.(06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- Isonkyrön kunnanvirasto pidetään suljettuna 27.–29.12.2017, myös puhelinkeskus pidetään suljettuna
- palvelualueet järjestävät tarvittavat päivystykset ja huolehtivat välttämättömistä
töistä
- päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan kotisivulla ja ilmoitustaululla
- kunnanviraston henkilökunta käyttää kiinnioloajan poissaoloihin kertyneitä vuosilomapäiviään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-8/2017
Khall 165 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja
tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan
hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on
esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen meno-määrärahojen ylitystä tai
vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajan-kohtaan nähden, on välittömästi
ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 66,6
(8kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-8/2017 on liitteenä.
Vaalit-tulosyksikkö sisältää pääosin kuntavaaleista aiheutuneita kuluja. Tulosyksikkö toteutunee tilinpäätöksessä talousarvion mukaisena.
Hallintopalveluissa henkilöstökulut ovat toteutuneet hiukan budjetoitua alhaisempana taloushallinnon palveluiden ulkoistamisesta johtuen, sen sijaan muiden palveluiden ostot ovat toteutuneet hiukan talousarviota suurempina. Asiakaspalveluiden
ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset ovat toteutuneet alle budjetoidun
loppuvuoteen kohdistuvista menoista johtuen. Vuokrat ovat toteutuneet budjetoitua

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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suurempana sisäisistä vuokrista johtuen. Tilinpäätöksessä 2017 henkilöstökulut toteutuvat talousarviota alhaisempana ja palvelujen ostot talousarviota suurempana
ulkoistuksesta johtuen. Henkilöstökulujen budjetoitua alhaisempaan toteutumaan
vaikuttavat myös loppuvuoden vuosilomat, mutta muilta osin tulosyksikkö toteutunee
tilinpäätöksessä talousarvion mukaisena.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää
myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut. Tulosyksikkö toteutunee tilinpäätöksessä talousarvion mukaisena. Määrärahojen riittävyys riippuu mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä erilaisten toimikuntien kokouksien määrästä loppuvuonna 2017.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta. Verotuskustannukset tiliöidään neljännesvuosittain, mistä johtuen toteutumassa on kuuden kuukauden kustannukset. Tulosyksikkö toteutunee tilinpäätöksessä talousarvion mukaisena.
Pelastuslaitos on toteutunut ja toteutunee tilinpäätöksessä talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa. Tulosyksikkö toteutunee tilinpäätöksessä talousarvion mukaisena.

Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Tuloslaskelman toteutumavertailu 1-8/2017 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti tammi-elokuun toteutumassa on 61,3 % ja toimintakulujen 63,6 %. Verotuloja on saatu
10,79 milj. euroa, joka on 69,6 % budjetoidusta. Talousarviovuoden verotuloja heikentää marraskuun muita kuukausia alhaisempi tai jopa negatiivinen tilitys. Viimeisimmän, 2.10.2017 tehdyn arvion mukaan marraskuun kunnallisverosta vähennettävä oikaisu- ja palautusosuus on -1 235 758 euroa, joka lienee marraskuun kunnallisverotilitystä suurempi. Näin ollen Isonkyrön kunnalle ei tilitettäne kunnallisveroa
marraskuun tilityksessä, mutta verotulotilitys kunnalle jäänee kuitenkin positiiviseksi
kiinteistö- ja yhteisöverotilityksien ansiosta. Vuoden 2017 kunnallisverotulot jäänevät
kuitenkin budjetoidusta. Mikäli loppuvuoden kunnallisverotilitykset ovat samalla tasolla kuin vuonna 2016, kunnallisveroa kertyy 13,7 miljoonaa euroa, joka on 0,4 milj.
euroa budjetoitua vähemmän. Yhteisöveron tuotto 0,5 milj. euroa on kuitenkin jo nyt
hiukan yli budjetoidun, joten verotulot kokonaisuudessaan jäänevät 0,2 milj. euroa
budjetoidusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtionosuuksia on saatu tammi-elokuulla 8,78 milj. euroa (66,9 %). Vuosikate tammi-huhtikuulta on n. 2,27 milj. euroa.
Toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen se ei sisällä aivan kaikkia tammi-huhtikuun
menoja ja myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-elokuussa on 63,8 %.
Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut 7,99 milj. euroa (66,8 %), josta erikoissairaanhoidon menoja on 4,25 milj. euroa, joka on n. 370 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on laskenut oman
toiminnan palveluhintojaan 1.8.2017 alkaen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-8/2017 ja kunnan tuloslaskelman toteutumavertailun 1-8/2017.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KYRÖNJOKIRAHASTON JOHTORYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
Khall 166 §
Kyrönjokirahasto on perustettu vuonna 1996 Kyrönjoen neuvottelukunnan aloitteesta rahoittamaan hankkeita, jotka edistävät ympäristönsuojelua sekä ympäristönsuojelun ja elinkeinoelämän yhteistyötä Kyrönjoen vesistöalueella. Rahaston jäseniä
ovat kaikki vesistöalueen jokivarsikunnat: Jalasjärvi, Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki,
Seinäjoki, Isokyrö, Mustasaari ja Vaasa. Lisäksi jäseninä on reuna-alueen kuntia ja
muita toimijoita.
Kyrönjokirahasto pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajan ja varaedustajan rahaston johtoryhmään seuraavalle 5-vuotisjaksolle 2017–2021. Isonkyrön edustajana
johtoryhmässä on toiminut rakennustarkastaja Antti Lammi ja hänen varajäsenenä
on ollut Hannu Lehtiö.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee Kyrönjokirahaston johtoryhmään edustajan ja varaedustajan.
Ehdotus hyväksyttiin ja edustajaksi valittiin Antti Lammi ja varaedustajaksi valittiin
Tommi Laine.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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AVUSTUSANOMUS SOTAVETERAANILIITON VALTAKUNNALLISILLE LIITTOPÄIVILLE
Khall 167 §
Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry hakee 4.7.2017 saapuneella avustusanomuksella tukea Sotaveteraaniliiton Liittopäivien järjestämiseen Härmän Kuntokeskuksessa Kauhavalla 1.-3.6.2018. Liittopäivien ohjelmaan sisältyy liittokokous,
aseveli-iltamat, juhlajumalanpalvelus ja pääjuhla, jonne odotetaan noin 3 000 vierasta. Tapahtuman järjestämisvastuu on Etelä-Pohjanmaan sotaveteraanipiiri ry:llä.
Liittopäivien kustannusarvio on 70 000 euroa. Kustannusten kattamiseksi yhdistys
on kääntynyt alueen kuntien, seurakuntien ja yritysten puoleen. Ohjeellinen tavoite
kunnille on: pienet kunnat 500-1 500 €, keskisuuret kunnat 1 000- 2 500 € ja suuret
kunnat 10 000 €. Päätöstä avustuksesta toivotaan lokakuun loppuun mennessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää avustuksen myöntämisestä Sotaveteraaniliiton Liittopäivien
järjestämiseen Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:lle.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti myöntää avustusta 1 000 euroa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 168 §
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:
-

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoituslautakunta
Ympäristölautakunta
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta
Hallintojohtaja /58 § TYKY-etuudet

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 169 §

1. Aluehallintovirasto 16.8.2017 Lopullisen valtionosuuden vahvistaminen vuoden
2016 ja 1-3/2017 perustoimeentulotuen kustannuksiin
2. Aluehallintovirasto 4.9.2017 Laajamittaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisen valmistelu
3. Aluehallintovirasto 18.9.2017 Vesilain mukainen päätös

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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LAUSUNTO POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2018–2021 JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSEN LUONNOKSISTA
Khall 170 §
Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa maakuntaohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta.
Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 perustuu pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaan, joka hyväksyttiin vuonna 2014 osana Pohjanmaan maakuntastrategiaa. Maakuntasuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Maakuntaohjelma rakentuu näiden päätavoitteiden ja niiden pohjalta rakennettujen kehittämiskokonaisuuksien varaan. Lisäksi maakuntaohjelmassa nostetaan esiin neljä kärkiteemaa, joiden edistämiseen erityisesti panostetaan maakuntaohjelmakauden aikana.
Kärkiteemoja ovat 1) Elinvoimaa yrityksille, 2) Kaikki mukaan, 3) Resurssiviisas yhteiskunta sekä 4) Palveluja jokaisen tarpeisiin.
Maakuntaohjelma sisältää maakunnan kehittämistahdon. Sen tavoitteena on maakunnan toimijoiden yhteisen kehittämisnäkemyksen vahvistaminen sekä kehittämisen voimavarojen suuntaaminen strategisiin kohteisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa valtion toimenpiteiden kohdentamista maakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin
sekä tehostaa valtion ja kuntien määrärahojen käyttöä. Maakuntaohjelmaan sisällytetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden edistäminen edellyttää maakunnallista tai
muuta laajaa yhteistyötä. Maakuntaohjelma 2018–2021 sekä sen ympäristöselostus
on nähtävillä Pohjanmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa
www.obotnia.fi//aluekehitys/ohjelmatyo
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää antaa maakuntaohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta
seuraavan lausunnon:
-

PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunta tukee maakuntaohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja ”Elinvoimaa
yrityksille” nostamista ohjelman 1. kärkiteemaksi.
Isonkyrön kunta painottaa erityisesti myös Vaasa – Seinäjoki -kehityskäytävän
infrastruktuurihankkeiden edistämistä, jolla luodaan edellytykset kahden elinvoimaisen maakuntakeskuksen muodostumisesta toimivaksi ja kansallisesti sekä
kansainvälisesti entistäkin kilpailukykyisemmäksi työssäkäyntialueeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 162, 164, 166, 167
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: 159-161, 163, 165, 168, 169
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 162, 164, 166, 167

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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