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Isonkyrön kunnanvirastossa 24.10.2017
Allekirjoitus
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Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Reino Hintsa

Tommi Laine

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 26.10.2017 klo 14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTIASUUDEN TOTEAMINEN
Khall 171 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 172 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Reino Hintsa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu

258

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

24.10.2017

Sivu

259

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Khall 173 §
Vuoden 2018 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
17.11.2017. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Isonkyrön tuloveroprosentti on viime vuosina ollut seuraava:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

20,25
20,25
20,50
20,50
21,00
21,50
21,50
21,50

Vuoden 2016 verotuksen 2.10.2017 ennakkotietojen mukaan Isonkyrön kunnan
kunnallisverokertymä oli 13 913 774 euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen 2,1
%. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2016 tilitetyn määrän oikaisu on -40 191 euroa ja
ennakonpalautusosuus -1 195 567 euroa eli yhteensä -1 235 758 euroa, joka vähennetään marraskuun 2017 verotulojen tilityksestä.
Vuonna 2017 kunnallisveron tilitys on ollut arvioitua alhaisempaa. Tammisyyskuussa kunnallisveroa on tilitetty 11,4 milj. euroa, kun vuonna 2016 vastaavana
ajankohtana tilitys on ollut 11,7 milj. euroa. Kunnallisveron tilitys jäänee budjetoidusta ja on arvion mukaan n. 13,7 milj. euroa. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa erityisesti kunnan työllisyystilanne.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 %.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
Khall 174 §
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Isonkyrön kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2017 seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93
vakituisesti asutut asuinrakennukset
0,65
muut asuinrakennukset
1,10
yleishyödylliset yhdistykset
0,00
rakentamattomille kiinteistöille ei ole määrätty eri kiinteistöveroprosenttia

Valtioneuvoston alkuperäisessä esityksessä vakituisten asuinrakennusten alaraja
olisi noussut 0,41 prosentista 0,45:een ja yleisen kiinteistöveron eli maapohjan alaraja 0,93:sta 1,03:een. 17.10.2017 saadun tiedon mukaan alarajoihin kaavaillusta
korotuksesta luovutaan.
Arvio vuoden 2018 kiinteistöverotuloista, jotka on laskettu v. 2017 verotusarvoilla
ehdotuksen mukaisin kiinteistöveroprosentein:

Arvio kiinteistöveron tuotosta vuonna 2018
kiinteistö laskennallinen
Kiinteistön käyttötarkoitus
verotusarvo vero-%
verotulo
Vakituinen asuinrakennus
88 792 238
0,65
577 150
Muut asuinrakennukset
3 633 173
1,10
39 965
1)Yleishyödylliset yhdistykset
881 522
0,00
0
2)Rakentamattomat kiinteistöt
Yleinen kiinteistövero
30 479 132
0,93
283 456
Laskennallinen tuotto
Yht
900 570
1) Yleishyödyllisten yhdistysten veroprosentti vahvistetaan 0,00 %
2) Rakentamattomille kiinteistöille ei vahvisteta erillistä prosenttia
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vahvistetaan kiinteistöveroprosentit
vuodelle 2018 seuraaviksi:
- yleinen kiinteistövero
- vakituisesti asutut asuinrakennukset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- muut asuinrakennukset
- yleishyödylliset yhdistykset
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1,10
0,00

Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA JA SEN
YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA
Khall 175 §
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman
luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta 31.10.2017 mennessä. Lausuntopyynnössä toivotaan erityisesti näkemyksiä strategisista valinnoista ja esitettyjen toimenpiteiden osuvuudesta. Lisäksi pyydetään tarvittaessa kiinnittämään huomiota myös
strategialuonnokseen sisältyvään lakisääteiseen ympäristövaikutusten arviointiin.
Maakuntaohjelma on maakunnan kehittämistahdon ilmaisu. Se sisältää maakunnan
mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset toimenpiteet ja koosteen toimeenpanoon käytettävissä
olevista rahoitusresursseista vuosille 2018–2021.
Maakuntaohjelmassa nojaudutaan vuonna 2014 linjattuun visioon: Etelä‐Pohjanmaa
on hyvinvoivien ihmisten ja menestyvien yritysten uudistuva ja yhteistyötä rakentava
kulttuurimaakunta. Maakuntaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat pitkän
tähtäimen tavoitteisiin, jotka asetettiin maakuntasuunnitelmassa 2040. Sisältö jakautuu neljään osa‐alueeseen eli toimintalinjaan: uudistumiskykyinen elinkeinoelämä,
tulevaisuuden osaamistarpeet, hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt sekä eheä aluerakenne ja ympäristö. Osa-alueet on tiivistetty painopisteisiin ja kärkiin, joihin kehittämistoimintaa erityisesti kohdennetaan ohjelmakauden aikana. Maakuntaohjelma 2018–
2021 sekä sen ympäristöselostus on nähtävillä Etelä-Pohjanmaan liiton internetsivuilla: Maakuntaohjelma Ympäristöselostus
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää antaa maakuntaohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta
seuraavan lausunnon:
- Isonkyrön kunta tukee maakuntaohjelmassa esitettyjä tavoitteita
- Isonkyrön kunta painottaa erityisesti eheä aluerakenne ja ympäristö toimintalinjan liikenneyhteyksien ja kehityskäytävien vahvistamista sekä logistiikan kehittämistä koskevissa painopisteissä seuraavia kehittämiskohtia:
- 4. Valtatien 18 Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä palvelutason parantaminen ja
- 6. Henkilöraideliikenteen kehittäminen Vaasa‐Seinäjoki‐Jyväskylä
‐yhteysvälillä.
- Isonkyrön kunta painottaa Vaasa – Seinäjoki -kehityskäytävän infrastruktuurihankkeiden edistämistä, jolla luodaan edellytykset kahden elinvoimaisen maakuntakeskuksen muodostumisesta toimivaksi ja kansallisesti sekä kansainvälisesti entistäkin kilpailukykyisemmäksi työssäkäyntialueeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIKERTOMUKSEN JA HYVINVOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall 176 §
Terveydenhuoltolain 1326/2010 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kunnan on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus sekä raportoitava kerran vuodessa valtuustolle kuntalaisten hyvinvoinnista ja toteutuneista konkreettisista toimenpiteistä.
Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, täsmennetään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet
sekä arvioidaan kunnan toteuttamaa hyvinvointipolitiikkaa. Vuosittainen raportti on
suppeampi kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymisestä.
Hyvinvointikertomus on julkinen asiakirja, kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja
poliittisen päätöksenteon tuki. Hyvinvointikertomus sisältää katsauksen kunnan hyvinvoinnin kehittymiseen vuosina 2010–2016 sekä tuleviin muutoksiin ja kehitystarpeisiin ja lisäksi suunnitelman valtuustokaudelle 2017–2020, joka perustuu Isonkyrön kuntastrategiaan vuodelle 2025.
Hyvinvointikertomuksen on valmistellut kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona ja hyvinvointityöryhmänä toimiva kunnan johtoryhmä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, johtava rehtori Susanna Pietikäinen, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, tekninen johtaja Juha
Försti ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen
mukaisen hyvinvointikertomuksen 2010–2016 sekä hyvinvointisuunnitelman 2017–
2020.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUVAT KAHTEEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEEN JA YHTEEN LÄHIHOITAJAN TOIMEEN PALVELUKESKUKSEEN
Perusturvaltk 12.10.2017, 57 §
Yksi lähihoitajan toimi jäi avoimeksi, kun yksi henkilö tuli valituksi kotipalveluun lähihoitajan toimeen. Kyseisessä toimessa on sijaisuutta tehnyt henkilö, joka on ollut
oppisopimuskoulutuksessa ja on nyt valmistumassa lähihoitajaksi.
Lisäksi perusturvaosastolle on tullut kaksi irtisanoutumisilmoitusta.
• Yksi henkilö on irtisanoutunut palvelukeskuksen sairaanhoitajan toimesta
11.9.2017 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut 2.8.2017 perusturvaosastolle.
• Yksi henkilö on irtisanoutunut sairaanhoitajan toimesta palvelukeskuksessa. Kyseinen henkilö jää eläkkeelle 1.12.2017 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut
9.5.2017 perusturvaosastolle.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta
- kahden sairaanhoitajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 1.12.2017
ja 1.1.2018 alkaen
- ja yhden lähihoitajan täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 1.1.2018 alkaen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 24.10.2017, 177 §
VT. KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää po. täyttöluvat.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 178 §
1.

ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue 3.10.2017
Luonnonsuojelualueen perustaminen

2.

Kuntaliitto 17.10.2017 Kuntaliitto kannustaa pieniä kuntia ja suurten kuntien
viranomaisyksiöitä yhteistyöhön rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidossa

3.

Valtiovarainministeriö 12.10.2017 Palvelutietovarannon käyttöönotto – projektin toteutukseen myönnettyjen valtionavustusten maksaminen;
Isonkyrön kunta, avustuksen määrä 5 000,00 euroa (74,96 %)

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi
VT. 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 179 §
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.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
- Nuorisovaltuusto
- Tekninen lautakunta
- Perusturvalautakunta

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TEKNISEN JOHTAJAN VAALI
Khall 180 §
Tekninen johtaja Juha Försti on 11.9.2017 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen teknisen johtajan virasta 12.11.2017 lukien.
Kunnanhallitus on 20.9.2017 § 156 merkinnyt tiedoksi teknisen johtajan Juha Förstin
irtisanoutumisen 12.11.2017 alkaen sekä päättänyt julistaa teknisen johtajan viran
haettavaksi 9.10.2017 mennessä. Kunnanhallitus päätti, että viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suorittu soveltuva insinöörin tutkinto ja kokemusta teknisen alan johtotehtävistä. Virkailmoituksessa on lisäksi todettu, että virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa. Hakuasiakirjat ovat
julkisia, eikä niitä palauteta.
Hakuilmoitukset on julkaistu kunnanhallituksen 20.9.2017 § 156 päätöksen mukaisesti kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä
Pohjankyrössä, Il-kassa, Pohjalaisessa, Helsingin Sanomissa sekä Rakennuslehdessä. Lisäksi hausta on tiedotettu kunnan facebook-sivulla.
Kunnanhallitus päätti 20.9.2017 valita valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut
ja tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä.. Toimikuntaan valittiin teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä sihteeriksi hallintojohtaja. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuuston
28.9.2017 kokouksessa valittava kunnanjohtaja voi osallistua valintatoimikunnan
työskentelyyn.
Virkaa ovat määräaikaan 9.10.2017 klo 15.00 hakeneet seuraavat henkilöt:
- Martti Kerkelä, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Binä Oy
Vantaa
- Jukka Kosonen, rakennusinsinööri, laskentainsinööri, Pohjanmaan Erikoispurku Oy
- Toni Lustila, insinööri (AMK), kaavoitusinsinööri, Vaasan kaupunki
- Paavo Perälä, rakennusinsinööri, tekninen johtaja, Ilmajoen kunta
- Erik Rantanen, rakennusinsinööri (AMK)
- Kalle Riihimäki, rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
- Markku Salonen, rakennusinsinööri
- Kari Silla, AMK-insinööri/merkonomi(yo)
Hakijoiden hakemukset liitteineen ovat nähtävissä ja saatavana kunnanvirastosta
kunnanviraston aukioloaikoina.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Toimikunta päätti 9.10.2017 § 5 pitää haastattelut torstaina 19.10.2017 ja kutsua
haastatteluun seuraavat hakijat:
- Jukka Kosonen, rakennusinsinööri, laskentainsinööri, Pohjanmaan Erikoispurku Oy
- Toni Lustila, insinööri (AMK), kaavoitusinsinööri, Vaasan kaupunki
- Paavo Perälä, rakennusinsinööri, tekninen johtaja, Ilmajoen kunta
- Kalle Riihimäki, rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
Valintatoimikunta haastatteli Jukka Kososen, Toni Lustilan, Paavo Perälän sekä Kalle Riihimäen sekä päätti 19.10.2017 § 8 yksimielisesti ehdottaa, että tekniseksi johtajaksi valitaan rakennusinsinööri Jukka Kosonen.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

teknisen johtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti rakennusinsinööri Jukka Kosonen

-

virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla

-

virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Khall 181 §
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen, maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Em. henkilön on tehtävä ilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä
valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet
muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain 121 §:n mukaan valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu.
Tarkastuslautakunta on kokouksissaan käsitellyt sidonnaisuusilmoituksia ja kokouksessaan 9.10.2017 § 41 päättänyt hyväksyä saadut liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset sekä saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500
868 513.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall 182 §
Kuntalain (410/2015) 110 § Talousarvio ja -suunnitelma mukaan:
”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut
ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja
tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan
myös kuntayhtymiin.”
Kunnanhallitus on 19.6.2017 § 124 antanut talousarvion laadintaa koskevat ohjeet
vuodelle 2018, joiden pohjana on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Kuntalain säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on siis otettava tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarviossa sitovia ovat tehtäväalueiden meno-, tulo- ja nettomäärärahat. Investointisuunnitelmassa sitovia ovat menot investointikohteittain. Määrärahat
on käytettävissä ainoastaan talousarviovuoden aikana. Valtuuston tehtävänä on
päättää myös kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
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Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus lähettää sen
lautakunnille käyttösuunnitelmien tekemistä ja täytäntöönpanoa varten ja antaa
omat ohjeensa. Käyttösuunnitelmia hyväksyessään lautakunta jakaa valtuuston hyväksymät määrärahat tulosyksiköille ja tarkentaa tavoitteet. Jakoa eri menolajeihin
ei vahvisteta.
Talousarvioesitys on valmisteltu lautakuntien esitysten pohjalta. Valtuusto vahvistaa
tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 9.11.2017.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2020 hyväksytään liitteen mukaisena.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Reino Hintsa poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana kohdassa Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kunnan edustajille tytäryhteisössä klo 10.33–10.40, koska Isonkyrön Asuntovuokraus
ostaa kunnan palveluja. Ko. kohdan pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tommi Laine.
Merkittiin, että Jaakko Pukkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 14.42–14.45.
Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä klo
10.52–11.05 ja 14.12–14.40.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 11.05–11.45, 13.08–13.21
sekä 14.58–15.23.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
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: 171-182
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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