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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 18 §

PÄÄTÖS:

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 19 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ VAASAN SEUDUN JÄTELAUTAKUNNALLE
Khall 20 §
Vaasan seudun jätelautakunta vastaa johtosääntönsä 8 §:n 1 momentin nojalla toiminta-alueellaan jätelain mukaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä, kuten
esimerkiksi järjestetystä jätteenkuljetuksesta päättämisestä. Jätelain 149 §:n 4 momentin mukaan kuntien, joissa vanhassa jätelaissa tarkoitettu järjestetty jätteenkuljetus uuden jätelain voimaan tultua (1.5.2012) hoidettiin sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tullut tarkastella jätteenkuljetuksen järjestämistä jätelain 37.1 §:ssä
säädettyjen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella ja tehdä asiassa päätös viimeistään 1.5.2013.
Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueella edellä mainittu päätös on vielä tekemättä. Vuodesta 2015 lähtien Vaasan seudun jätelautakunta on selvittänyt asiaa
hankkimalla oheismateriaalina olevan FCG:n kuljetusjärjestelmäselvityksen
5.11.2015 ja teettämällä myös omia lisäselvityksiä. Vaasan seudun jätelautakunta
on käsitellyt toiminta-alueensa jätteenkuljetusjärjestelmää kokouksissaan useita kertoja.
Kokouksessaan 12.12.2017 Vaasan seudun jätelautakunta päätyi pyytämään toiminta-alueen kuntia ja muita osapuolia, joita asia koskee, antamaan lausunnon ja
esittämään näkökohtiaan asiasta viimeistään 15.2.2018. Erityisesti lausuntopyynnössä on toivottu, että lausunnonantajat ottavat kantaa nykyisen sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän toimivuuteen suhteessa jätelain 35 ja 37 §§:in sekä
Kuntaliiton tarkistuslistaan (kiertokirje 5/80/2013). Lisäksi Vaasan seudun jätelautakunta on toivonut, että lausunnonantajat arvioivat miten nykyinen sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä voisi toimia tulevaisuudessa suhteessa jätelain 35 ja
37 §§:in. Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 12.12.2017 § 24 on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Kuljetusalan edunvalvontaa hoitava, yksityisiä jätehuoltoyrityksiä edustava SKAL ry
on 9.1.2018 toimittanut oheisen, Vaasan seudun jätelautakunnalle osoittamansa
lausunnon jätteenkuljetusjärjestelmästä myös toiminta-alueen kuntien kunnanhallituksille tiedoksi.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan Vaasan seudun jätelautakunnan teettämät kommentit ja lausuma selvityksestä sekä FCG:n raportti 5.11.2015
Kuljetusjärjestelmäselvitys Vaasan seudun jätelautakunnan alueella.
Isonkyrön kunnan lausunnoksi Vaasan seudun jätelautakunnan toimintaalueen jätteenkuljetusjärjestelmästä esitetään seuraavaa:
Jätelain 35.1 §:n nojalla jätteenkuljetuksen järjestäminen kiinteistönhaltijan järjestämästä vastaanottopaikasta jätelain joko 36 tai 37 §:n mukaisesti on kunnan vastuul-
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la. Jätelain 35.2 §:n mukaan kunnan on, järjestämistavasta riippumatta, järjestettävä
tämä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja
kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Jätelain 36.1 §:n mukaan, jollei jätelain 37 §:stä muuta johdu, kunnan on itse järjestettävä em. kiinteistöittäinen jätteenkuljetus (kunnan järjestämä jätteenkuljetus).
Jätelain 37.1 §:n mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistönhaltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:
1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää jätelain 35.2 §:ssä säädetyt edellytykset;
2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon
alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.
Vaasan seudun jätelautakunnan hankkiman FCG:n kuljetusjärjestelmäselvityksen
5.11.2015 perusteella toiminta-alueen jätteenkuljetus ei nykymuodossaan, eli vanhassa jätelaissa tarkoitettuna sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, täytä uudessa jätelaissa kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle säädettyjä edellytyksiä. Vaasan seudun jätelautakunnan päätösvalmistelusta ilmenee, että myös
Vaasan seudun jätelautakunnan teettämien omien lisäselvitysten perusteella kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lailliset edellytykset eivät täyty kunnissa Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Isokyrö, Maalahti ja Korsnäs.
Vaasan seudun jätelautakunnan päätösvalmistelusta ilmenee muassa seuraavia
ongelmia nykymuotoisessa jätteenkuljetuksessa:
- Osa kiinteistönhaltijoista ei huolehdi siitä, että jätteiden tyhjennys kiinteistöillä toimii. Saatujen tietojen perusteella toiminta-alueella on tällä hetkellä noin 2000 kiinteistöä, joiden liittymisestä jätteenkuljetusjärjestelmään ei ole olemassa selvitystä.
Näistä kiinteistöistä arviolta 200 sijaitsee Isossakyrössä.
- Joillakin toiminta-alueen alueilla on ainoastaan yksi kuljetusyrittäjä, jolla on monopoliasema eikä alueella ole minkäänlaista todellista kilpailua. Isonkyrön alueella toimii pääosin kaksi kuljetusyrittäjää.
- Kiinteistönhaltija, jolla on heikko talous, jätetään kuljetusjärjestelmän ulkopuolelle,
mikäli laskut jäävät maksamatta.
- Voidaan olettaa, että päästöt ja ympäristövaikutukset toiminta-alueen nykymuotoisessa jätteenkuljetuksessa ovat suurempia kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, koska kunnalla on käytännössä paremmat mahdollisuudet asettaa vaatimuksia esimerkiksi kuljetusvarustuksen tasolle ja ajoneuvojen päästöille. Nykytilanteessa yksittäisten kiinteistönhaltijoiden vastuulla on asettaa vaatimuksia kuljetusvarustukselle.
- Asuntoalueilla ajaa useita eri kuljetusyrityksiä, mikä myös vaikuttaa negatiivisesti
asuinympäristöön.
- Toiminta-alueen asiakkaat maksavat erilaista käsittelymaksua Stormossenin jätteiden käsittelystä riippuen siitä, mitä kuljetusyrittäjää he käyttävät. Tämän johdosta
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asiakkaita ei kohdella tasapuolisesti. Kuljetusyritysten hinnoittelu ei ole läpinäkyvää
eikä jätehuoltoviranomaisella ole mahdollisuutta valvoa toiminta-alueen hintatasoa.
Olemassa olevan selvitysaineiston perusteella kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle jätelain 37.1 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty Vaasan seudun
jätelautakunnan toiminta-alueella.
Isonkyrön kunnan näkemyksen mukaan Vaasan seudun jätelautakunnalla ei tässä
tilanteessa lain nojalla ole muuta vaihtoehtoa kuin päättää kuntien itse järjestämästä
jätteenkuljetuksesta.
Vaasan seudun jätelautakunta voi päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä myös kuntakohtaisesti. Koska Isonkyrön osalta ei ole olemassa selvitystä jätelain 37.1 §:ssä
säädettyjen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten täyttymisestä, on Isossakyrössä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus hoidettava kunnan itse järjestämänä, aluekohtaisesti kilpailuttamana. Kilpailutuksessa on huolehdittava myös
siitä, että alueet ovat sen kokoisia, ettei siitä syystä suljeta pois pienempiäkään kuljetusyrittäjiä.
Vaasan seudun jätelautakunnan olisi tullut tarkastella jätteenkuljetuksen järjestämistä jätelain 37.1 §:ssä säädettyjen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen
edellytysten perusteella ja tehdä asiassa päätös viimeistään 1.5.2013. Isonkyrön
kunta katsoo, ettei kuljetusjärjestelmää koskevaa päätöksentekoa tule enää viivyttää.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) antaa yllä olevan Isonkyrön kunnan lausuntona Vaasan seudun jätelautakunnan
toiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä,
2) merkitä SKAL ry:n lausunnon 8.1.2018 jätteenkuljetusjärjestelmästä tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Keskustelun kuluessa Jaakko Pukkinen ehdotti Jouni Mäkysen kannattamana, että
pysytään nykyjärjestelmässä, sillä nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää jätelain 37 §:n vaatimukset.
Helena Tuuri-Tammela ilmoitti kannattavansa kunnanjohtajan esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä ja teki
seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanjohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Jaakko Pukkisen esityksen
kannalla, äänestävät EI.
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Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Tuuri-Tammela) ja 9
EI-ääntä (Mäki-Rammo, Pukkinen, Kuusikko, Hintsa, Laine, Mäkynen, Perkiö, Rajamäki ja Viertola).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 1 – 9 Pukkisen ehdotus hyväksyttiin.
__________
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POHJANMAAN TASA-ARVORYHMÄN NIMEÄMINEN
Khall 21 §
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 11.12.2017, että Pohjanmaan tasa-arvoryhmä jatkaa toimintaansa. Tasa-arvoryhmän tehtävänä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen Pohjanmaalla.
Maakuntahallitus päätti lisäksi, että tasa-arvoryhmään nimetään jäseniä seuraavasti;
 3 jäsentä Pohjanmaan kunnista (1 jäsen/seutu)
 1-2 jäsentä järjestöistä tai yhdistyksistä
 1-2 jäsentä oppilaitoksista
 1-2 jäsentä yrityksistä tai elinkeinoelämää lähellä olevista organisaatioista.
Ryhmää voidaan tarvittaessa myöhemmin täydentää. Ryhmä kokoontuu tarpeen
mukaan 2-4 kertaa vuodessa. Jäsenet tai heidän taustaorganisaationsa vastaavat
osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.
Pohjanmaan liitto pyytää viimeistään 28.2.2018 mennessä Pohjanmaan kuntia ehdottamaan sopivia henkilöitä Pohjanmaan tasa-arvoryhmän jäseniksi (1 ehdotus/kunta, myös seudun yhteinen esitys on mahdollinen). Päätöksen tasaarvoryhmän kokoonpanosta tekee ehdotusten pohjalta maakuntahallitus.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus tekee esityksensä Pohjanmaan tasa-arvoryhmään nimettävästä
henkilöstä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että Pohjanmaan tasa-arvotyöryhmään
nimetään Helena Tuuri-Tammela.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN KOROTUS
Tekn.ltk 30.1.2018, 11 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.11.2017 § 55 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018. Talousarviossa on Vesihuoltolaitoksen tehtäväalueen kohdalla päätetty,
että ”Vesihuoltolaitoksen kustannukset katetaan pitkällä aikavälillä laitoksen maksutuloilla. Taksankorotukset valmistellaan ja tuodaan valtuuston päätettäväksi helmikuun 2018 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 § ”Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit 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, 1.7.2017 voimaantulleet vesihuoltolaitoksen taksat. Voimassaolevien taksojen lisäksi liitteenä on esitys uusista
vesihuoltolaitoksen taksoista. Esityksen mukaan uudet taksat tulisivat voimaan
1.5.2018.
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.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06- 470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksat hyväksytään liitteen mukaisesti.
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PÄÄTÖS:

Asian käsittelyn aikana tekninen johtaja muutti päätösesitystään siten, että korotetut
taksat astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. Muutoin esitys säilyi liitteen mukaisena.
Merkittiin tiedoksi teknisen johtajan muutettu päätösesitys
Ehdotus hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti
_________

Khall 5.2.2018, 22 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vesihuoltolaitoksen taksat liitteen mukaisesti. Taksat astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SUOLAISEN ALAVESISÄILIÖN RAKENNUSHANKKEEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 30.1.2018, 8 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys
tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee
sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.3.2017 §10 päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että:
-

Hyväksytään hankkeen suunnitelmat
Rakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Oy
Rakennuskultti Ab
Laiteurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Solid Water
Oy
Sähköurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Telilän
Sähkötyö Oy
Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
Valtuutetaan tekninen johtaja hankkimaan esittelytekstissä mainitut urakan
ulkopuoliset osakokonaisuudet
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi hyväksytään 1 050 000 euroa

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2017 § 41 hyväksynyt teknisen lautakunnan
ehdotuksen.
Hanke on vastaanotettu 15.12.2017 pidetyssä kokouksessa.
Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijan toimi rakennusurakoitsija
ja muut urakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakkasopimukset allekirjoitettiin edellä mainittujen tahojen kanssa. Lisäksi tekninen johtaja on 19.10.2017
päivätyllä viranhaltijapäätöksellä nro 110 valinnut hankkeen automaatiourakoitsijaksi
Tom-Tronic Oy:n.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 822 765,09 euroa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06- 470 1111.
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TJ:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi ja esitetään kunnanhallitukselle, että
-

PÄÄTÖS:

Hanke on vastaanotettu 15.12.2017 pidetyssä kokouksessa
Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijan toimi rakennusurakoitsija ja muut urakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina
Urakkasopimukset allekirjoitettiin rakennusurakan osalta Oy Rakennuskultti
Ab:n kanssa, laiteurakan osalta Solid Water Oy:n kanssa, sähköurakan osalta
Telilän Sähkötyö Oy:n kanssa ja automaatiourakan osalta Tom-Tronic Oy:n
kanssa
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 822 765,09 euroa

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 5.2.2018, 23 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää merkitä Suolaisten alavesisäiliön rakennushankkeen loppuselvityksen tiedoksi.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 24 §
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.12.2017; Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta vuodelle 2017;
Isonkyrön kunta
-laskennall.perusteen yksiköiden lkm
14 125,4
-laskennall.peruste/yksikkö
- 7,28
-valtionos.laskennall.peruste
1 116 682
-rahoitus%
196,25
-kokonaisrahoitus
- 201 696
-kokonaisrahoitus aiemmin
- 168 421
-kok.rah. muutos aiempaan
- 33 275
Tarkistuspäätös
-kokonaisrahoitus
- 201 606
-maksettu aiemmin
- 168 421
-maksettavaa jäljellä
- 33 275
-maksuerä/kerta
- 33 275
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätös 2017:
-kevään tuntimäärä
1 551
-syksyn tuntimäärä
1 410
-tunteja yhteensä
2 961
-tunteja aiemmin
2 934
-muutos aiempaan
27
-yksikköhinta
26,00
-valtionosuuden peruste
76 986
-valtionosuus 57 %
43 882
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.12.2017; Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta vuodelle 2018:
Isonkyrön kunta
-laskennall.perusteen yksiköiden lkm
18 283,4
-laskennall.peruste/yksikkö
- 5,99
-valtionos.laskennall.peruste
1 084 571
-rahoitus%
185,41
-kokonaisrahoitus
- 203 109
Tammikuu 2018
-kokonaisrahoitus
- 203 109
-maksettavaa jäljellä
- 203 109
-maksuerä/kerta
- 16 926
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätös 2018:
-kevään tuntimäärä
1 532
-syksyn tuntimäärä
1 066
-tunteja yhteensä
2 598

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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-yksikköhinta
-valtionosuuden peruste
-valtionosuus 57 %

26,00
67 548
38 502

3. Willa Kroksbacken/Heidi Ström on 23.1.2018 irtisanonut sopimuksen löytöeläinten vastaanotosta Isonkyrön kunnan kanssa.
4. Vaasan kaupunginhallituksen kirje; Kuntien välisen sopimuksen irtisanominen talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä. Sopimuksen voimassaolo päättyy
31.12.2018. Irtisanomisen syynä on talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuun siirtäminen oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019 alkaen.
5. Kuntaliiton kirje 30.1.2018; Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan oikaistu ja vahvistettu vaalitulos.
4
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 25 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §: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 kaavoitusjaosto 15.1.2018

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:
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: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

