ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

No

2/2019

Sivu
KOKOUSAIKA

torstai 23.5.2019 kello 18.00 – 19.53

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Heinilä Miko
Hahtola Sami
Vaissalo Matti

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Ahoketo Juha
Annala Juha
Frusti Jani
Hakamaa Jukka
Hakola Erja
Hintsa Reino
Jaatinen Jenni
Karhu Timo
Komsi Mika
Kuusikko Erkki
Laine Tommi
Latvakoski Matti
Leskelä Juhani, varavalt.
Niemi Petri, varavalt.

Mäkinen Marjo
Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Nikula Sami
Pollari Väinö
Pukkinen Jaakko
Rajamäki Sirkku
Soisalo Katri
Talso Johanna
Tuuri-Tammela Helena
Varo Raili
Viertola Jari
Korvola Juha, varavalt.
Luhtala Maria, varavalt.

Khall:n jäsenet (pl. valtuutetut):

Tarkastuslautakunnan jäsenet:

Perkiö Nina

Karhu Jarkko
Nyrhinen Antti
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
vt. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
tekninen johtaja
perusturvajohtaja
johtava rehtori

Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana
Humalainen Pirjo
Hänninen Petri
Latvala Merja
Pietikäinen Susanna

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

6 - 20

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

13

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
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Allekirjoitus

Todistaa
Toimistosihteeri

Tarja Perkiö
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 6 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 7 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Soisalo ja Johanna Talso.
__________
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS / PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN
2018 JA PAINOPISTEET 2019
Khall 4.2.2019 § 27
Kunnallisessa johtamisessa on tärkeää, että poliittisen ja ammatillisen johdon
roolit, toimivalta ja vastuut ovat selkeät. Johtajasopimuksen avulla on mahdollista luoda yhteiset pelisäännöt kunnanjohtajan ja poliittisen johdon kesken.
Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda luottamusta sopimusosapuolten välille. Johtajasopimus
sisältää yleisesti ottaen keskeiset toimintaraamit kunnanjohtajan työlle velvoitteineen ja oikeuksineen. Keskeisenä sisältönä johtajasopimuksessa ovat muun
muassa kunnanjohtajan työn tekemisen edellytyksiin, palvelussuhteen ehtoihin,
työn arviointiin ja mahdollisesti aiheutuvien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen
liittyviä asioita.
Isonkyrön kunnanvaltuusto on 30.11.2017 § 64 hyväksynyt kunnanjohtaja Tero
Kankaanpään johtajasopimuksen. Johtajasopimus sisältää mm. kunnanjohtajan tehtävät, vuosittaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.
Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto käyvät vuosittain kehityskeskustelun, jossa sovitaan vuosittaiset painopisteitten toteutumisesta ja uudet tavoitteet. Painopistealueista ja tavoitteista käydään kunnanhallituksessa saatekeskustelu ennen kunnanjohtajan kanssa käytävää kehityskeskustelua. Vuoden 2018 tavoitteet ja painopisteet on asetettu
yhteisesti kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan välillä.
Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2018:
1.

Kunnan palveluorganisaation kehittäminen ja uudistusesityksen tekeminen

2.

Kunnan sisäisen raportoinnin kehittäminen ja hallintosäännön uudistaminen

3.

Kunnan talouden ohjaaminen, että vuosikate kattaa poistot

4.

Vuorovaikutuksen tehostaminen kunnan yritysten ja yrittäjäjärjestön
kanssa

5.

Kunnan yleisen tunnettavuuden parantaminen, sidosryhmäsuhteiden
hoitaminen ja kunnan edunvalvonta

6.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito, palvelualueiden välisen yhteistyön
edistäminen ja toimintatapojen uudistaminen

7.

Maakunta- ja sote uudistuksessa tiedonkulun varmistaminen kunnan ja
maakunnan välillä sekä kunnan edunvalvonta uudistukseen liittyen
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Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja ovat käyneet kehityskeskustelun ja vuoden 2018 tavoitteiden ja painopisteiden toteutuksesta 4.2.2019.
Kunnanjohtaja on antanut kirjallisen itsearvioinnin vuoden 2018 tavoitteiden toteutumasta.
Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2019:
1. Kunnan johtaminen, palveluorganisaation kehittäminen ja toimintatapojen
uudistaminen
-

-

henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito, palvelualueiden välisen yhteistyön
edistäminen ja toimintatapojen uudistaminen
johtoryhmän työskentelyä tehostetaan vastaamaan Isonkyrön kunta- ja
markkinointistrategian toteutusta. Johtoryhmän linjauksista ja tavoitteista raportoidaan luottamushenkilöjohdolle.
hallintosäännön uudistaminen ja sisäisen raportoinnin kehittäminen
sekä henkilöstö organisaation sisällä että luottamushenkilöille.
kunta- ja markkinointistrategian kehittäminen jatkuu hyvässä yhteistyössä luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation kanssa

2. Kehittyvä asuminen ja elämisen ympäristö
-

tonttien myynnin tehostaminen ja kunnan asukasmäärä kasvaa
erilaisten asumismuotojen tarjonnan edistäminen
Tervajoen asemakaavaa edistetään ja muuta kaavoitusta valmistellaan
kaavoitusohjelman mukaisesti
toimintojen tehostaminen ja kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö

3. Vuorovaikutuksen tehostaminen kunnan yritysten ja yrittäjäjärjestön kanssa
-

työpaikkojen ja yritysten lisääminen kunnan alueella
säännölliset yritysvierailut ja kuntalaistapaamiset
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja kunnan edunvalvonta

4. Myönteisen kuntakuvan edistäminen
-

kunnanjohtaja edistää myönteistä kuntakuvaa yhdessä koko organisaation kanssa
ennakoiva ja aktiivinen kuntalaisia palveleva tiedotus
markkinointistrategian toimeenpano

5. Kunnan talouden ohjaaminen
-

vuosikate kattaa poistot
laaditaan arviolaskelma kunnan taloudessa ja toiminnoissa tapahtuvista
muutoksista sote- ja maakuntauudistuksessa
tiedonkulun varmistaminen maakunta- ja soteuudistuksessa kunnan ja
maakunnan välillä sekä kunnan edunvalvonta uudistukseen liittyen
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talousraportoinnin kehittäminen

6. Luottamusorganisaatio
-

kunnanjohtajan ja luottamushenkilöjohdon välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen lisääminen

Kunnanhallitus on 4.2.2019 § 22 keskustellut alustavasti kunnanjohtajan vuoden 2019 painopisteistä ja tavoitteista sekä hyväksynyt alustavasti kunnanjohtajan vuoden 2019 painopisteet ja tavoitteet kunnanjohtajan kanssa käytävään
kehityskeskusteluun. Kehityskeskustelu on käyty 4.2.2019.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan kehityskeskustelut ja arviot vuoden 2018 toteutumisesta sekä tavoitteet vuodelle 2019.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147
PUHEENJOHTAJAN
EHDOTUS:
Kunnanhallitus:
1) antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle, että johtajasopimukseen liittyvä keskustelu vuoden 2018 tavoitteista kunnanjohtaja Tero Kankaanpään ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston välillä on käyty,
2) hyväksyy kunnanjohtajan vuoden 2019 painopisteet ja tavoitteet, ja
3) päättää antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi, että keskustelu kunnanjohtajan
johtajasopimuksessa mainituista kuluvan vuoden 2019 tavoitteista on käyty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 19.04-19.13.
Kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin tämän pykälän osalta Erkki Kuusikko.
__________

Kvalt 23.5.2019 § 8
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosainen) yleisölehterille tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.03-18.04.
_________
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VALTUUSTOALOITTEET JA KUNTALAISALOITTEET SEKÄ TOIMENPITEET JA KANNANOTOT NIIDEN JOHDOSTA
Khall 25.3.2019 § 39
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Hallintosäännön 172 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden
johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Valtuutetun aloiteoikeudesta ja aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 140 §:ssä.
Kuntalain 23.4 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran
vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kunnanhallituksen aloitekäsittely on viivästynyt, koska kaikilta toimielimiltä ei
saatu ajoissa tietoa aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Aloitteet jaetaan oheismateriaaleina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
1. Hannu Lehtiö on 26.7.2016 tehnyt aloitteen Tervajoen aseman
seudun kehittämisestä.
Kiinteistö ei ole kunnan omistuksessa. Asiasta on neuvoteltu liikenneviraston
ja naapurikiinteistön omistajan kanssa. Lisäksi alueen asemakaavoitus on
käynnistetty v. 2015.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 10 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tervajoen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä keväällä 2017. Kaavan käsittely on kesken. Neuvotteluita liikenneviraston ja naapurikiinteistön omistajan kanssa jatketaan.
Tervajoen taajaman joukkoliikenteen liityntäpaikka ja rautatieaseman yhteyksien parantaminen on mainittu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämässä Laihian ja Seinäjoen välisen valtatien kehittämisselvityksessä, joka valmistui loppuvuodesta 2017.
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 13 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Vuonna 2018 kunta osti maa-alueen Tervajoen aseman parkkipaikan laajentamiseksi. Talousarviossa 2019 on varattu 18.000 euroa parkkipaikan laajennuksen rakentamiseksi.
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Aloite on loppuun käsitelty.
__________

2. 95 allekirjoittajaa (ens. Krista Pollari) ovat 6.3.2017 luovuttaneet kannanoton/aloitteen ent. kotiteollisuuskoulussa kunnan omistuksessa olevien toimitilojen käytön jatkumisesta.
Kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 55 hyväksymä vuoden 2018 talousarvio sisältää mm. seuraavan määräajan: Kunnan johtoryhmä laatii Ikolan koululle, Pohjankyröntalolle ja Kotiteollisuustalolle käyttösuunnitelmat toukokuun 2018 loppuun mennessä.
Kunnanhallitus käsittelee aloitteen mukaisen kiinteistön tulevaa käyttöä kokouksessaan 21.5.2018.
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 13 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Kunnanhallitus on 27.8.2018 § 140 hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen Kotiteollisuustalon myynnistä. Ostajat ovat ilmoittaneet, että nykyiset vuokralaiset
voivat jatkaa tiloissa kiinteistökaupan jälkeen. Tekninen palvelualue tekee lisäksi uusien omistajien kanssa kaupan toteutumisen jälkeen vuokrasopimuksen, jolla kunta vuokraa uusilta omistajilta Vaasa-opiston käyttöön heidän tarvitsemat tilat kotiteollisuuskoulun kellarikerroksesta.
Kiinteistön myyntiä koskeva kauppakirja on allekirjoitettu 21.9.2018.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

3. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 3.4.2017 jättänyt kuntalaisaloitteen
kunnan hoidossa olevien yksityisteiden hoidon omavastuuosuuden poistosta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 79, keskustellut asiasta
vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä ja päättänyt, ettei omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 13 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
4. 112 allekirjoittajaa (ens. Alisa Torkko ja Ada Minni) ovat 11.5.2017 tehneet kuntalaisaloitteen, että nuorille osoitettaisiin oma paikka, missä he voisivat olla rauhassa.
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Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 33 todennut, että kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut kirjasto- ja
vapaa-aikapalvelujen toiminnan painopistealueisiin ja kehittämistarpeisiin nuorisotilan tilatarpeen selvityksen tekemisen 30.6.2017 mennessä.
Nuorisotilana Isossakyrössä toimii tällä hetkellä Pohjankyrön talon alakerran
kahviotila. Nuorisotilan aukioloajat on suunnattu eri-ikäisille nuorille siten, että
eri ikäryhmille on omat aikansa. Kävijämäärä on keskimäärin n. 20 nuorta,
vaihdellen ikäryhmästä riippuen 10-30 nuorta kerrallaan. Nuorisotilalla kävi
vuonna 2016 n. 1.500 nuorta.
Tällä hetkellä joudutaan ottamaan huomioon myös muut tilan käyttäjät, joita on
harrastusryhmistä juhlatilaisuuksien kahvituksiin. Ei ole siis mahdollista sisustaa ja järjestellä nuorisotilaa täysin nuorten näköiseksi ja nuorten ehdoilla.
Sivistyslautakunta esittää tilantarveselvityksessään, että toimiva ja ihanteellinen nuorisotila käsittää useita eri osa-alueita. Parhaimmillaan tila on riittävän
iso, jotta sinne mahtuu tarpeeksi istumapaikkoja, pöytätilaa syömistä ja askartelua varten sekä isoimmat pelipöydät (biljardi, pingis, ilmakiekko). Lisäksi tietysti sitten pienemmät asiat, kuten tietokonepiste, tv-taso sisältöineen jne. Varustusta huolletaan ja päivitetään säännöllisesti. Tilan tulisi olla kutsuvan näköinen nuorille. Tähän kuuluu esimerkiksi nuorten näköinen värimaailma sekä
lisämukavuudet kuten esim. torkkupeitot ja tyynyt. Nuorisotilassa tulee työskennellä alan ammattilaisia, jotka huolehtivat tilan turvallisuudesta ja siitä, että
siellä on kaikilla hyvä ja mukava olla. Ihanteellinen määrä ohjaajia on tilan
koosta riippuen vähintään kaksi.
Sivistyslautakunta ehdottaa, että nuorisotilalle osoitetaan muu sopiva pelkästään nuorisotoiminnalle varattu tila.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.9.2017 § 15 todennut, että nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa nuorisotilaa pidetään auki kolme kertaa viikossa, tiistai- ja torstai-iltaisin sekä perjantai-iltapäivisin. Nuorisotilassa on
aina aikuinen valvoja, joka työskentelee tilassa yksin.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nuorisotilalle osoitettaisiin uudet tilat ja vaihtoehtoina tutkittaisiin joko kerhotupaa (seurakunnan
omistama tila), Ikolan koulua, kunnanvirastolta kuntosalilta vapautuvia tiloja tai
uuden liikuntahallin yhteyteen rakennettavia uusia nuorisotiloja. Lautakunta on
esittänyt myös talousarvioesityksessään vuodelle 2018 määrärahaa nuorisotilan tuntityöntekijälle aukioloaikojen lisäämiseksi.
Kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 55 hyväksymä vuoden 2018 talousarvio sisältää mm. seuraavan määräajan, jota kunnanhallitus on tarkentanut talousarvion
täytäntöönpano-ohjeessa 11.12.2017 § 207 seuraavasti (kursiivilla): Kunnan
johtoryhmä laatii Ikolan koululle, Pohjankyröntalolle ja Kotiteollisuustalolle
käyttösuunnitelmat toukokuun 2018 loppuun mennessä.
- Käyttösuunnitelmaan voi sisältyä myös muita kunnan kiinteistöjä, esitys tehdään kunnanhallitukselle
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Johtoryhmä on työstänyt käyttösuunnitelmaa kokouksissaan kevään aikana
sekä tehnyt katselmuksen kohteisiin. Käyttösuunnitelmaan sisällytettiin edellä
mainittujen kiinteistöjen lisäksi tällä hetkellä päiväkotikäytössä oleva Nuppulan
kiinteistö, johon nuorisotila voitaisiin sijoittaa vuonna 2019.
Kunnanhallitus käsittelee johtoryhmän laatimaa käyttösuunnitelmaa kokouksessaan 21.5.2018.
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 13 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Nuppulan kiinteistön poistuttua päiväkotikäytöstä nuorisotilojen muuton valmistelu Nuppulan kiinteistöön ja tilojen suunnittelu nuorisotoimintaan soveltuviksi on aloitettu ja määrärahat on varattu vuoden 2019 talousarvioon.
Aloitteen käsittely on kesken.
___________
5. Harri Collin esittää 13.10.2017 kuntalaisaloitteessaan, että Peippoosen
asuntoalueelta Kylkkälän koululle tehtäisiin kevyen liikenteen väylä.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 81 päättänyt, että kevyenliikenteenväylän ja reitin suunnittelu aloitetaan vuoden 2018 aikana. Kadun
rakentamisen valmistelu aloitetaan, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankkeille investointimäärärahaa. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun
käsitelty.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2018 § 29 todennut, että liikennejärjestelyt Peippoosen asuinalueelta valtatielle ovat nykymuodossa hankalat. Tervajoen liikennejärjestelyjä selvitetään Tervajoen asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tervajoen osayleiskaavassa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja kevyenliikenteenväylälle Peippoosesta Kylkkälän koululle.
Vuoden 2018 talousarviossa on 100.000 euron investointimääräraha Peippoosen alueen tiestön rakentamiseen. Myönnetyllä määrärahalla ei kyetä toteuttamaan kevyenliikenteen väylää taikka muitakaan liikenneratkaisuja koko esitetylle matkalle. Määrärahalla voidaan vuoden 2018 aikana toteuttaa suunnittelu
valitun ratkaisun mukaan sekä esim. pienehkö osa kevyenliikenteenväylästä.
Kevyenliikenteenväylän suunnittelusta Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän
koululle on pyydetty tarjous keväällä 2018.
Tekninen lautakunta päätti 23.4.2018, § 29, että jatketaan valmistelua kevyenliikenteen reitistä Rullontien kautta ja aloite todetaan lautakunnan osalta keskeneräiseksi.
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 13 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Vuonna 2018 rakennettiin pyörätietä välille Kolhontie-Harvakyläntie kuivatuksineen. Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on varattu 110.000 euroa
kevyen liikenteen väylän jatkamiseen välillä Kolhontie-Siukuntie.
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Aloitteen käsittely on kesken.
__________

6. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen,
jossa esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaa-ajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen
tavoitteiden mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon
varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja
kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 13 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Määräraha hankkeelle ei sisälly vuoden 2019 talousarvioon.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________

7. Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 18.1.2018 aloitteen,
jossa esitetään, että Keskustan koululta lakkautettu luokanopettajan virka palautetaan ja lapsille taataan yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet muihin
kunnan ja lähialueen alakouluihin verrattuna.
Sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 20.2.2018 § 11 Isonkyrön kunnan Keskustan koulun vanhempainyhdistyksen aloitteen ja toteaa, että Keskustan koululta vapautunutta luokanopettajan virkaa ei ole lakkautettu, mutta
sitä ei ole myöskään täytetty. Koulujen tuntikehykset jaetaan jatkossakin käyttäen tuntikehystyökalua ja koulut apulaisrehtoreiden johdolla käyttävät tuntikehyksen tarkoituksenmukaisesti ryhmien erityistarpeet huomioiden. Tuntikehys
eli määräraha on riittävä lukuvuodelle 2018-2019 määräaikaisen luokanopettajan palkkaamiseen.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
8. Heikki Ojala esittää 23.4.2018 aloitteessaan, että Isonkyrön kunta palauttaa Museotien ja Pappilanmutkan kunnan ylläpidettäviksi ja hoidettaviksi teiksi
ja tiet otetaan kunnan toimesta jälleen yleiseen käyttöön.
Tekninen lautakunta on päättänyt 21.8.2018 § 88 kokouksessaan, että kadut
Museotie ja Pappilanmutka otetaan kunnan kunnossapidon piiriin, koska kunnossapitovelvollisuus katsotaan täyttyneen. Em. kadut rinnastetaan niihin katuihin, joista on jo tehty kadunpitopäätös. Lisäksi tekninen lautakunta päätti
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ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain (365/1995) 95 §:ssä säädetään.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

9. Vanhusneuvosto on jättänyt 25.4.2018 aloitteen, jossa esitetään, että
kunta osallistuisi ikäihmisten liikuntaharrastusten tukemiseen esim. seniorikortilla.
Perusturvalautakunta on 16.5.2018 § 24 päättänyt merkitä aloitteen tiedoksi ja
todennut, että vanhusneuvosto on kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan. Liikkumisella on merkitys niin fyysiselle, psyykkiselle kuin sosiaalisellekin hyvinvoinnille.
Lisäksi perusturvalautakunta toteaa, että Isonkyrön kunnassa on ikäihmisillä
mahdollisuus liikkumiseen edullisestikin ja jopa ilman maksua. Isossakyrössä
on vilkasta järjestötoimintaa, johon osallistumalla myös sosiaalinen puoli vahvistuu. Kunta, yhdistykset ja järjestöt järjestävät maksuttomiakin tapahtumia.
Hyvinvointilautakunta esittää 20.9.2018 § 28, että seniorikorttia ei oteta
käyttöön. Isonkyrön kunta pyrkii jatkossakin järjestämään ikäihmisille maksuttomia tai edullisia liikuntapalveluja ja liikuntatiloja.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________

10. Kai Lehtimäki esittää 2.5.2018, että uimahalli tehtäisiin esteettömäksi
vammaisille.
Hyvinvointilautakunta esittää 20.9.2018 § 29 kunnanhallitukselle, että vuonna
2019 perustetaan valmisteluryhmä, joka yhdessä teknisten palveluiden kanssa
kartoittaa uimahallin saneeraustarpeita ja koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
11. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt 31.5.2018 aloitteen,
jossa esitetään energiankäytön tehostamista ja aurinkoenergian hyödyntämistä sähkön ja lämmön tuottamisessa kunnan kiinteistöihin.
Tekninen lautakunta esittää 21.8.2018 § 86 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi
Caverion Suomi Oy:n aurinkosähköjärjestelmän suunnittelutarjouksen. Mikäli
aurinkosähköenergiavoimalan hanketta ei voida toteuttaa uuden liikuntahallin
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yhteydessä, se toteutettaisiin virastotalon tarpeisiin. Hankinnan rahoitusmuodoksi ehdotetaan leasingrahoitusta.
Vuoden 2019 aikana hanketta on suunniteltu hammashoitolan kiinteistöön ja
asiasta on laadittu mitoitusraportti. Hankkeen valmistelu jatkuu.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________

12. Jukka Saari ja Matti Latvakoski ovat jättäneet 5.6.2018 kuntalaisaloitteen 3D-tulostimen hankinnasta ja siihen tarvittavan koulutuksen järjestämisestä peruskoulun yhteyteen.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.9.2018 § 29 päättänyt esittää 12.000
€ 3D-tulostimen hankintaan ja 800 € opastukseen ja ainekustannuksiin. Määräraha sisältyy vuoden 2019 talousarvioon.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

13. Minna Vaismaa on 11.6.2018 jättänyt kuntalaisaloitteen koirapuistosta.
Samansisältöisiä aloitteita on jätetty aikaisemminkin; 27.5.2005, 20.4.2007
sekä 11.7.2013.
Tekninen palvelualue on 17.9.2013 § 33 on vuokrannut maa-alueen Laurilantien varrelta Kyrönmaan Koiraharrastajat ry:lle. Vuokrasopimuksessa on maininta, jossa vuokralainen sitoutuu rakentamaan tontille koirapuistotoiminnan
edellyttämät laitteet ja rakennukset.
Yhdistys on toteuttanut aidatun kentän Laurilantien päähän. Kentän käyttö on
ilmainen yhdistyksen jäsenille (jäsenmaksu 20 € / vuosi). Kenttää vuokrataan
myös yhdistyksen ulkopuolisille (5 € / tunti tai 55 € / päivä).
Kunta on ollut mahdollistamassa edellä mainitun hankkeen toteutumista, eikä
aloitteen mukaisen koirapuiston rakentamista keskustaan nähdä tarkoituksenmukaisena tässä vaiheessa.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

14. Liisa Vaismaa esittää aloitteessaan 14.6.2018, että virastotalon kuntosalilta tyhjäksi jäänyt tila varattaisiin POP-UP-kaupoille.
Tila on vuokrattu 1.1.2019 alkaen Taitokeskus Villavintille.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
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15. Orismala seura ry on 19.6.2018 jättänyt esityksen tieosuuden OrismalaValtaala valaistuksesta.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________

16. Erkki Kuusikko esittää 20.6.2018 kuntalaisaloitteessaan, että kunta rakentaa kuntalaisten käyttöön matonpesupaikan.
Matonpesupaikan rakentamiseen tähtäävät aloitteet on jätetty myös 26.5.2009
sekä 20.11.2012.
Tekninen lautakunta on aikaisempaan aloitteeseen liittyen 12.2.2013 § 16
päättänyt aloittaa selvittämään sopivaa sijoituspaikkaa ko. toiminnalle ja toteuttaa kohteen suunnittelun ja rakentamisen, mikäli toteutukselle myönnetään
investointimäärärahaa. Kunnanvaltuusto on 18.4.2013 todennut 20.11.2012
jätetyn aloitteen loppuun käsitellyksi.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________

17. Erkki Kuusikko on jättänyt 18.7.2018 kuntalaisaloitteen, jossa esitetään,
että Marttilantie valaistaan syksyn 2018 aikana.
Marttilantien katurakentamisen suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa Marttilantien rakentaminen välillä Paasitie-Kyrööntie
on suunniteltu vuodelle 2020 ja siihen on suunniteltu varattavaksi 200.000 euroa.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________

18. Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 6.9.2018 valtuustoaloitteen uimahallin toimintojen kehittämisestä.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 20.9.2018 § 29 ja
päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että vuonna 2019 perustetaan valmisteluryhmä, joka yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa uimahallin saneeraustarpeita ja koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________

19. Nuorisovaltuusto on 7.11.2018 § 74 jättänyt aloitteen ilmaisesta ehkäisystä alle 25-vuotiaille.
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Isonkyrön kunnan terveyspalvelut tuottaa Seinäjoen kaupunki. Perusturvalautakunta on päättänyt 19.12.2018 § 52 pyytää lisätietoja Seinäjoen kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan
kannanotossa pyydetään saada lisätietoa mm. seuraavista asioista: tilastotietoja alle 25-vuotiaiden raskauksien määrästä, sukupuolitautien määrästä, raskauden keskeytysmääristä ja siitä miten asian voisi organisoida, jos asiaan tulee myöntävä kanta.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________

20. Liisa Vaismaa on jättänyt 12.11.2018 kuntalaisaloitteen, jossa esitetään,
että kuntaan syntyneiden lasten perheille annettaisiin kertakorvauksena kahden vuoden lapsilisän suuruinen apuraha.
Syntyvyyden voimakas lasku on valtakunnallinen ilmiö. Kuntaliiton selvitysten
mukaan noin neljäsosa kunnista muistaa vastasyntyneitä kuntalaisia jonkinlaisella lahjalla. Harvat kunnat ovat kokeneet suoran rahallisen tuen parantaneen
syntyvyyttä. Kunnanhallitus pohtii talousarvioiden yhteydessä käytettävissä
olevien määrärahojen puitteissa vetovoimatekijöitä, jolla sisäänmuuttoa ja syntyvyyttä voitaisiin parantaa. Vuodelle 2019 teemoiksi valittiin muun muassa
parhaillaan käynnissä oleva tonttikampanja, tuki lukion oppikirjahankintoihin ja
jo aikaisemminkin käytössä ollut opintostipendi.
Vuonna 2019 lapsilisä on esimerkiksi ensimmäisestä lapsesta 94,88 euroa
kuukaudessa. Vuonna 2018 kuntaan syntyi 25 lasta. Aloitteen mukainen ehdotus vaatisi nykyisellä syntyvyydellä noin 57.000 euron määrärahan ja tarkoittaisi syntynyttä lasta kohti noin 2.277 euron avustusta. Kunnanhallitus pohtii
vetovoimatekijöitä jälleen vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
21. Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen
aidan saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi.
Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi em. selvityksen aloitteiden käsittelystä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019

Kvalt 23.5.2019 § 9
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TALOUSARVIOPOIKKEAMAT VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSESSÄ
Khall 25.3.2019 § 40
Talousarviossa 2018 valtuustoon nähden sitovat erät on määritelty seuraavasti:
- Investointiosa: investointikohteittain menot
- Käyttötalousosa: tehtäväalueen toimintatulot ja toimintamenot ja nettomenomäärärahat. Tämä tarkoittaa sitä, että menomäärärahankäytön edellytyksenä on, että myös lasketut tulot saadaan. Tehtävätasolle annetut tavoitteet
ovat sitovia tavoitteita sekä mittareina, suoritemäärinä, tunnuslukuina että
sanallisina tavoitteina. Vesihuoltolaitoksen kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosassa sitova erä on Tilikauden tulos.
Talousarviovuoden aikana talousarviomuutoksia tehtiin ainoastaan investointiosaan.
Tilinpäätöksen valmistelun tässä vaiheessa koko kunnan ulkoiset ja sisäiset
toimintatuotot ovat yhteensä 6.776.581,62 euroa, ylitystä talousarvioon verrattuna on 1.419,62 euroa (100,0 %). Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja kertyi
31.885.907,68 euroa, mikä on 1.862.176,32 euroa budjetoitua vähemmän
(94,5 %). Toimintakatteen toteutuma on -25.109.326,06 euroa, mikä on
1.863.595,94 euroa parempi kuin talousarviossa (93,1 %). Verotuloja kertyi
690.142,81 euroa budjetoitua vähemmän, valtionosuuksia kertyi 74.167,00 euroa budjetoitua enemmän. Vuosikate on 2.507.364,82 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 1.361.746,54 ylijäämäinen. Talousarvion ylijäämä oli
13.641 euroa eli tulos muodostui näin ollen 1.348.105,54 euroa budjetoitua
paremmaksi.
Toimintakulujen käyttöprosentista 94,5 % huolimatta toimintakulut ylittyivät joillakin tehtäväalueilla. Suurin euromääräinen menonylitys 115.335,79 euroa
(toimintamenojen toteutuma 101,6 %) oli Sosiaalipalveluissa. Lisäksi toimintakulut ylittyivät Teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt -tehtäväalueella 26.206,75
euroa sekä Rakennustarkastus ja ympäristötoimi -tehtäväalueella 3.462,11
euroa. Myös tuloarviot jäivät toteutumatta muutamilla tehtäväalueilla.
Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 32 käsitellyt Teknisen toimen hallinto ja
kiinteistöt -tehtäväalueen talousarviopoikkeaman. Perusturvalautakunta on
14.3.2019 § 18 käsitellyt Sosiaalipalvelut-tehtäväalueen toimintakulujen talousarviopoikkeaman.
Investointiosan osassa investointihankkeita menot ylittyivät hiukan. Menoihin
kirjautui myös kunnanhallituksen päätöksen 21.5.2018 § 98 mukainen 1.000
euron arvoinen TeeSe Botnia Oy:n osakkeiden merkintä, jota ei oltu huomioitu
talousarviossa.
Talousarviopoikkeamat käyttötalouden tuloarvioihin ja menomäärärahoihin
sekä investointiosan menot ylittyneet investointihankkeet on koottu lyhyine perusteluineen ennen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistumista oheiseen liitteeseen.
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset talousarviopoikkeamat vuoden 2018 tilinpäätöstä varten. Mikäli tilinpäätöksen valmistumisen edetessä ilmenee ylityksiä näiden lisäksi, sisältyvät ne vahvistettavaan tilinpäätökseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 23.5.2019 § 10
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS
Khall 25.3.2019 § 41
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 oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja
tai pormestari.”
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Isonkyrön kunnan tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tulos osoittaa 1.361.746,54 euron ylijäämää. Kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan.
Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion 13.641 euroa
ylijäämäisenä. Talousarviovuoden aikana talousarvioon 2018 tehtiin valtuustoon nähden sitovalla tasolla ainoastaan muutama muutos investointiosaan.
Koko kunnan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat yhteensä 6.776.581,62
euroa, ylitystä talousarvioon verrattuna on 1.419,62 euroa (100,0 %). Ulkoisia
ja sisäisiä toimintakuluja kertyi 31.885.907,68 euroa, mikä on 1.862.176,32
euroa budjetoitua vähemmän (94,5 %). Toimintakatteen toteutuma on 25.109.326,06 euroa, mikä on 1.863.595,94 euroa parempi kuin talousarviossa (93,1 %).
Tilikauden budjetoitua parempi tulos johtuu pääosin jokaisen palvelualueen
menomäärärahojen alittamisesta muutamista talousarviopoikkeamista huolimatta. Merkittävin menomäärärahojen alitus, 926.111,97 euroa Terveydenhuollon tehtäväalueella koostuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon
ja ympäristöterveydenhuollon ennakoitua alhaisemmista maksuosuuksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019

Sivu
31

Hallintopalveluissa 170.000 euron säästöt syntyivät henkilöstökulujen lisäksi
mm. pelastuslaitoksen ja maaseutuhallinnon kulujen budjetoitua alhaisempana
toteutumana.
Elinkeinopalveluissa kuluja toteutui 4.000 euroa budjetoitua vähemmän.
Perusturvapalveluissa toimeentuloturvan budjetoitua alhaisemmat menot olivat samansuuruiset kuin sosiaalipalveluiden menomäärärahojen ylitys, joten
Terveydenhuollon tehtäväalueen menomäärärahojen alitus, lähes 930.000 euroa parantaa koko kunnan tulosta huomattavasti.
Sivistyspalveluissa toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat budjetoidusta. Toimintakulujen alitus 190.000 johtuu pääosin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen että kansalaisopistotoiminnan budjetoitua alhaisemmasta toteutumasta.
Hyvinvointipalveluissa menomäärärahojen budjetoitua 175.000 euroa alhaisempi toteutuma koostuu lähinnä palveluiden ostoista sekä sisäisistä vuokrista.
Teknisissä palveluissa toimintatuotot toteutuvat 120.000 euroa budjetoitua paremmin pääosin vesihuoltolaitoksen toimintatuotoista johtuen. Toimintakulut
olivat 380.000 euroa budjetoitua alhaisemmat, säästöistä 330.000 euroa koostui tukipalveluista, lähinnä kiinteistöjen menoista sekä siivouksesta ja ruokahuollosta.
Kaavoituksen menot olivat 38.000 euroa budjetoitua alhaisemmat vuonna
2018.
Em. lisäksi monilla kustannuspaikoilla on tullut pieniä ylityksiä ja alituksia sekä
tuottojen että kulujen osalta.
Verotuloja kertyi 690.142,81 euroa budjetoitua vähemmän, valtionosuuksia
kertyi 74.167,00 euroa budjetoitua enemmän. Vuosikate on 2.507.364,82 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 1.361.746,54 ylijäämäinen. Talousarvion ylijäämä oli 13.641 euroa eli tulos muodostui näin ollen 1.348.105,54
euroa budjetoitua paremmaksi.
Korkomenot toteutuivat budjetoitua alhaisempina, koska uutta lainaa ei nostettu vuonna 2018. Lainamäärä tilikauden 2018 lopussa oli 1.325.000 euroa
(288 euroa/asukas).
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan. Tilikauden ylijäämä 1.361.746,54 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. Ko. kirjauksen jälkeen kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 11,34 milj. euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja päättää valtuuttaa hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Tark.ltk 2.5.2019 § 30
Tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilä esittelee tilintarkastuskertomusta 2018.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus 2018, joka on liitteenä.
__________

Tark.ltk 8.5.2019 § 35
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä mm. on arvioida, ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomusta kokouksissaan;
20.3.2019 § 17, 3.4.2019 § 20, 15.4.2019 § 25, 2.5.2019 § 22, 2.5.2019 § 30
ja 8.5.2019 § 35.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
23.5.2019
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Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi
ja että

•

tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

•

kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä.

Arviointikertomus 2018 on liitteenä.
____________
Kvalt 23.5.2019 § 11
Kunnanhallitus on 25.3.2019 § 41 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen
vuodelta 2018 ja valtuuttanut hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan. Korjattu tilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä.
Teknisiä korjauksia on tehty sivuille:
s. 65 Kunnan tuloslaskelma
s. 68 Kunnan tase
s. 66 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
s. 62 Rahoituslaskelman toteutuminen
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunnan ehdotus 8.5.2019 § 35 hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto
päätti, että
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi
ja että

•

tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

•

kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019
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KOTOUTTAMISOHJELMA 2019-2023
Perusturvaltk 14.3.2019 § 20
Kotoutumislain 32 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi
kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja
jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma
koskee kaikkia eri perustein kuntaan tulleita maahanmuuttajia.
Isonkyrön kotouttamisohjelma on nyt päivitetty. Isonkyrön sosiaalitoimessa ei
ole tehty yhtään kotouttamisohjelmaa viime vuosien aikana, koska ei ole ollut
ketään henkilöä, joka olisi tarvinnut kotouttamisohjelmaa.
Liitteenä päivitetty kotouttamisohjelma 2019-2023 (liite 3).
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
-

PÄÄTÖS:

että Isonkyrön kotouttamisohjelma hyväksytään liitteen 3 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 25.3.2019 § 42
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kotouttamisohjelma hyväksytään liitteen mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 23.5.2019 § 12
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019
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VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 11.6.2018 § 110
Pauli Kytöharju pyytää 21.5.2018 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista välittömästi henkilökohtaisista syistä.
Pauli Kytöharju on kuntavaaleissa 2017 valittu kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 22 valinnut Pauli Kytöharjun suhteellisten
vaalien vaalilautakuntaan varajäseneksi ja § 29 teknisen lautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto
myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan
luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta
avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 17.2 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Kansallisen Kokoomuksen 1. varavaltuutettu on Jenni Jaatinen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

myöntää Pauli Kytöharjulle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä sekä teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta

-

merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Jenni Jaatisen

-

valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

-

valitsee tekniseen lautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019
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Kvalt 6.9.2018 § 20
PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti
- myöntää Pauli Kytöharjulle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä sekä teknisen lautakunnan
jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
- merkitsi tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi
Jenni Jaatisen
- valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varajäseneksi Jenni Jaatisen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
- valitsi tekniseen lautakuntakuntaan jäseneksi Pentti Salon jäljellä olevaksi
toimikaudeksi sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajaksi Pentti Salon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
_________

Keltk 7.3.2019 § 13
Kuntalain 17.1 §:n mukaan:
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa 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.
Kuntalain 17.2 §:n mukaan:
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrän jäädessä vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja.
Kansallisen Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Jenni Jaatisen noustua varsinaiseksi valtuutetuksi varavaltuutetut nousevat 2. varavaltuutetusta alkaen kukin yhden sijan ylemmäksi siten, että 1. varavaltuutettu on Juha Korvola, 2. varavaltuutettu Juhani Leskelä, 3. Heli Katajamäki, 4. Marjut Pukkinen ja 5. Pasi
Myllyniemi.
Kuntavaaleissa 2017 seuraavaksi eniten ääniä ja vertausluvun 39,308 sai Ari
Antila.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019
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Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. (06)
470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Kansallisen Kokoomuksen 6. varavaltuutetuksi Ari Antilan.
_________

Khall 15.4.2019 § 55
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Kansallisen Kokoomuksen 6. varavaltuutetuksi Ari Antilan.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 23.5.2019 § 13
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 27.8.2018 § 141 §
Juha Kalliomäki pyytää 12.8.2018 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Juha Kalliomäki on kuntavaaleissa 2017 valittu kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 25 valinnut Juha Kalliomäen keskusvaalilautakuntaan 4. varajäseneksi.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto
myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan
luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta
avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 17.2 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu on Raili Varo.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

myöntää Juha Kalliomäelle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenyydestä

-

merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Raili Varon

-

merkitsee tiedoksi, että perussuomalaisten varavaltuutetut nousevat 2. varavaltuutetusta alkaen kukin yhden sijan ylemmäksi

-

valitsee keskusvaalilautakuntaan 4. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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Kvalt 6.9.2018 § 22
PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti
- myöntää Juha Kalliomäelle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenyydestä
- merkitsi tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi
Raili Varon
- merkitsi tiedoksi, että perussuomalaisten varavaltuutetut nousevat 2. varavaltuutetusta alkaen kukin yhden sijan ylemmäksi
- valitsi keskusvaalilautakuntaan 4. varajäseneksi Ville Vuorenmaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
_________

Keltk 7.3.2019 § 14
Kuntalain 17.1 §:n mukaan:
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa 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.
Kuntalain 17.2 §:n mukaan:
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen
määrän jäädessä vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja.
Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Raili Varon noustua varsinaiseksi valtuutetuksi 2. varavaltuutettu Veli-Pekka Sepänmäki nousee 1. varavaltuutetuksi.
Kuntavaaleissa 2017 seuraavaksi eniten ääniä ja vertausluvun 41,000 sai
Seppo Ventä.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. (06)
470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Perussuomalaisten 2. varavaltuutetuksi
Seppo Vennän.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 15.4.2019 § 56
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Perussuomalaisten 2. varavaltuutetuksi Seppo Vennän.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 23.5.2019 § 14
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALITSEMINEN
Khall 5.6.2017, 81 §
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
kunnanhallituksen kokouksessa.
Hallintosäännön 103 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Valtuustossa on 2 varapuheenjohtajaa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi 2017–2019.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 15.6.2017, 21 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi 2017–2019 valittiin seuraavasti:
Puheenjohtaja

Miko Heinilä

I varapuheenjohtaja

Sami Hahtola

II varapuheenjohtaja

Matti Vaissalo

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajana jatkoi Miko Heinilä.
__________

Khall 13.5.2019 § 62
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi 1.6.2019 alkaen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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Kvalt 23.5.2019 § 15
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi 1.6.2019 alkaen valittiin seuraavasti:
Puheenjohtaja

Miko Heinilä

I varapuheenjohtaja

Jouni Mäkynen

II varapuheenjohtaja
_________

Matti Vaissalo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019
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KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN
Khall 5.6.2017, 83 §
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. kunnanhallituksen
alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Kuntalain
32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta
lyhyempi. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 10 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta.
Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/24.4.2017 käsitellään toimielinten jäsenten vaalikelpoisuuteen vaikuttavia seikkoja. Jäljennös yleiskirjeestä lähetetään kokouskutsun yhteydessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017–2019 kunnanhallitukseen 10 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 15.6.2017, 23 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus toimikaudeksi 2017–2019 valittiin seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkku Rajamäki

Jenni Jaatinen

Jaakko Pukkinen

Pirkko Viljanmaa

Mirva Mäki-Rammo

Paula Rinta-Korkeamäki

Helena Tuuri-Tammela

Maria Heinonen

Jari Viertola

Jani Frusti

Jouni Mäkynen

Jukka Hakamaa

Reino Hintsa

Juha Ahoketo

Tommi Laine

Juha Annala

Nina Perkiö

Raija Saari

Erkki Kuusikko

Matti Latvakoski

Puheenjohtaja

Mirva Mäki-Rammo

I varapuheenjohtaja

Jaakko Pukkinen

II varapuheenjohtaja
__________

Erkki Kuusikko

Khall 13.5.2019 § 63
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

se valitsee kunnanhallitukseen 10 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kahden vuoden toimikaudeksi 1.6.2019 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kvalt 23.5.2019 § 16
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus kahden vuoden toimikaudeksi 1.6.2019
alkaen valittiin seuraavasti:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Annala

Jukka Hakamaa

Reino Hintsa

Juha Ahoketo

Jenni Jaatinen

Juhani Leskelä

Erkki Kuusikko

Nina Perkiö

Tommi Laine

Maria Luhtala

Mirva Mäki-Rammo

Heli Raunio

Jaakko Pukkinen

Pirkko Viljanmaa

Sirkku Rajamäki

Pasi Myllyniemi

Helena Tuuri-Tammela

Maria Heinonen

Jari Viertola

Jani Frusti

Puheenjohtaja

Mirva Mäki-Rammo

I varapuheenjohtaja

Jaakko Pukkinen

II varapuheenjohtaja
__________

Erkki Kuusikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 64 §
Paula Rinta-Korkeamäki pyytää 15.4.2019 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista
luottamustoimista henkilökohtaisista syistä.
Kunnanvaltuusto on valinnut 15.6.2017 Paula Rinta-Korkeamäen kunnanhallituksen varajäseneksi ajalle 2017-2019, jolloin ko. kunnanhallituksen toimikausi
päättyy 31.5.2019.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Paula Rinta-Korkeamäen perusturvalautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021.
Kunnanhallitus on 16.4.2018 valinnut Paula Rinta-Korkeamäen vammaisneuvoston puheenjohtajaksi ajalle 16.4.2018-2019.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto
myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan
luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta
avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
1)

myöntää Paula Rinta-Korkeamäelle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä

2)

valitsee vammaisneuvostoon jäsenen sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi;

3)

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Paula Rinta-Korkeamäelle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä

4)

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vammaisneuvoston jäseneksi
Maria Luhtalan ja valitsi hänet myös puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kvalt 23.5.2019 § 17
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin
Irma Rinta-Jaskari. Koska Irma Rinta-Jaskari on toiminut Paula Rinta-Korkeamäen henkilökohtaisena varajäsenenä, kunnanvaltuusto valitsi Irma RintaJaskarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Terttu Kallion.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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HENKILÖRESURSSIEN LISÄTARVE HYVINVOINTIPALVELUISSA / ORGANISAATIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyvltk 20.9.2018 § 27
Vapaa-aikaohjaajan toimen muuttaminen nuoriso-ohjaajaksi ja liikunnanohjaajan toimen perustaminen.
Vapaa-aikaohjaaja jää 24.9.2018 opintovapaalle. Vapaa-aikaohjaajan tehtäviä jaetaan kahdelle määräaikaiselle osa-aikaiselle (50%) sijaiselle, joista
toinen hoitaa nuorisoasioita ja toinen vastaa liikunnasta. Vapaa-aikaohjaan
suuren työtehtävien määrän vuoksi resursseja tarvitaan lisää, etenkin uuden liikuntahallin tullessa toimintaan. Tehtäväjaolla pyritään tehostamaan
hyvinvointipalveluiden toimintaa ja samalla lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.8.2019 alkaen
-

vapaa-aikaohjaajan nimike muutetaan nuoriso-ohjaajaksi ja
perustetaan liikunnanohjaajan toimi.

Liikunnanohjaajan toimenkuvaan sisältyisi yhteistyö järjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa, salivuorot (jako, laskutus ja seuranta), erityisryhmien liikunnanohjaus ja organisointi ja osallistuminen uimahallin uinninvalvojan
tehtäviin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 13.3.2019 § 12
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Tehtäväalueella hyvinvointipalvelut on
lause, jossa hyvinvointilautakunta velvoitetaan tekemään 1.6.2019 mennessä
kunnanhallitukselle selvitys liikunnanohjaajan ja nuoriso-ohjaajan toimenkuvista, ottaen huomioon koko kunnan vapaa-aikatoiminnan.
Syyskuusta 2018 alkaen, kun vapaa-aikatoimenjohtaja jäi opintovapaalle, on
tointa hoidettu kahden osa-aikaisen henkilön toimesta ja todettu, että jako
nuorisotoimeen ja liikuntatoimeen on tarpeellinen. Jotta lakisääteinen nuorisotoimi ja liikuntatoimi kunnassa saataisiin laadukkaasti hoidettua, tulee kumpaankin tulevaisuudessa satsata enemmän henkilöresursseja.
Asiaa on työstetty lautakunnan puheenjohtajan ja työntekijöiden yhteispalaverissa ja esitelty johtoryhmälle.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen, puh.
050 466 4120.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
1. 1.8.-31.12.2019 väliseksi ajaksi palkataan määräaikainen liikunnanohjaaja.
2. Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle pyydetyn selvityksen
toimenkuvista ja ehdotuksen hyvinvointipalvelujen uudesta organisaatiomallista. Esityksessä on huomioitu koko kunnan hyvinvointipalvelujen
henkilöresurssit, ensi vuonna eläköityvän kulttuurisihteerin työjärjestelyt sekä kohdassa yksi mainitun liikunnanohjaajan palkkaamisen ja
käyttöön otettavan tiimityömallin, liitteet 1 ja 2.
Hyvinvointipalvelujen organisaatio uudistettaisiin esitetyn mallin mukaisesti
vuoden 2020 alusta.
Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelujen organisaatio
Hyvinvointijohtaja
- jonka alaisuudessa toimivat:
kulttuurituottaja, joka vastaa kirjastosta ja kulttuurista sekä toimii
tämän tiimin esimiehenä
liikuntatuottaja, joka vastaa liikuntatoimesta, sisältäen uimahallin ja
liikuntapaikat jne. ja toimii tämän tiimin esimiehenä
nuorisotuottaja, joka vastaa etsivästä nuorisotyöstä sekä perus
nuorisotyöstä ja toimii tämän tiimin esimiehenä
- organisaatiosta ja työnkuvista tarkempi selvitys esitellään kokouksessa
- hyvinvointipalveluiden henkilöstön määrä 1.1.2020 alkaen 10 ½ hlöä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 13.5.2019 § 67
Hyvinvointilautakunnan käsittelyn jälkeen asiaa on esitelty kunnanhallitukselle
15.4.2019. Tämän jälkeen asiaan on tehty jatkovalmistelua kunnanjohtajan,
hallintojohtajan ja vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan toimesta.
Jatkovalmistelussa on päädytty esittämään, että kaikki hyvinvointipalveluiden
työntekijät olisivat suoraan hyvinvointijohtajan alaisuudessa. Lisäksi liikuntatuottajan sijasta on päädytty esittämään liikunnanohjaajan nimikettä ja nuorisotuottajan sijasta nuoriso-ohjaajan nimikettä, jotka kuvaavat tehtävän sisältöä
paremmin ja ovat KVTES:n esimerkkinimikkeiden mukaisia. Alustavia tehtävänkuvia on päivitetty tältä osin ja ne jaetaan oheismateriaalina. Päivitetty organisaatiokaavio on liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus on 11.6.2018 § 114 valinnut Pirjo Humalaisen vs. kirjasto- ja
vapaa-aikatoimenjohtajaksi yhden vuoden määräajaksi ja valtuuttanut kunnanjohtajan sopimaan viranhoidon aloituspäivän. Virkamääräyksen viimeinen
päivä on tällä hetkellä 5.8.2019. Viranhoito ja organisaatiouudistuksen täytäntöönpano vaatii edelleen viranhoidon järjestelyä määräaikaisena.
Nykyinen vapaa-aikaohjaajan toimi on tarkoitus muuttaa nuoriso-ohjaajan toimeksi. Vakinainen toimenhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa 2.5.2019.
Vakinainen toimenhaltija on opintovapaalla 24.9.2020 saakka.
Kulttuurisihteerin toimea on hoidettu pitkään osa-aikaisesti. Vakinainen toimenhaltija on antanut 2.5.2019 suostumuksensa siihen, että nimike muutetaan kulttuurituottajaksi 1.1.2020 lukien.
Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja on toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja
työvoiman saatavuuden kannalta perusteltua rekrytoida vakinaisesti jo
1.8.2019 lukien. Määrärahat sisältyvät tältä osin vuoden 2019 talousarvioon.
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on vastata paremmin kuntalain ja hyvinvointipalveluja koskevien keskeisten erityislakien kunnalle asettamiin tehtäviin
ja sitä kautta luoda paremmat edellytykset isokyröläisten hyvinvoinnille. Kulttuuri- ja liikuntaharrastusten sekä yhteisöllisyyden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja elinikään koskevia tutkimustuloksia sekä alan erityslakien säännöksiä
jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Organisaatiouudistuksen merkittävin välitön kustannusvaikutus on uuden liikunnanohjaajan palkkakulut, joiden arvioidaan sivukuluineen olevan noin
33.500 euroa. Lisäksi tällä hetkellä kulttuurisihteerin toimea on hoidettu osaaikaisesti. Kokoaikaisen kulttuurituottajan kustannusvaikutus olisi noin 12.500
euroa. Vapaa-aikaohjaajan nimikemuutoksen kustannusvaikutus (ylempi hinnoittelutunnus) on noin 1.300 euroa. Uudistuksella arvioidaan olevan vähäinen
vaikutus laajentuneen toiminnan aiheuttaviin kuluihin. Näiden vaikutus arvioidaan vähäiseksi, koska toimintaa on tarkoitus tuottaa edelleen kunnan omistamissa tiloissa.
Esityksen vaatimat tekniset hallintosääntömuutokset tuodaan erikseen hyväksyttäväksi.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256 ja vs.
kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen, puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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1) hyväksyä hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti
1.1.2020 ja saattaa uuden organisaation kunnanvaltuustolle tiedoksi,
2) esittää kunnanvaltuustolle, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien,
3) valita filosofian maisteri Pirjo Humalaisen vt. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajaksi 6.8.-31.12.2019,
4) muuttaa vapaa-aikaohjaajan toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen mukaisesti nuoriso-ohjaajan toimeksi 1.8.2019 lukien,
5) perustaa liikunnanohjaajan toimen ja myöntää täyttöluvan toimeen 1.8.2019
lukien, ja
6) muuttaa kulttuurisihteerin toimen nimikkeen toimenhaltijan suostumuksen
mukaisesti kulttuurituottajan toimeksi 1.1.2020 lukien.
PÄÄTÖS:

Kokouksen kuluessa Jaakko Pukkinen ehdotti, että kohdat 1, 2, ja 3 hyväksytään ja 4, 5 ja 6 kohdat palautetaan jatkovalmisteluun. Erkki Kuusikko kannatti
Pukkisen ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pukkisen ehdotus hyväksyä yksimielisesti
ja koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen palauttaa kohdat 4, 5 ja 6 jatkovalmisteluun sekä
1) hyväksyä hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti
1.1.2020 ja saattaa uuden organisaation kunnanvaltuustolle tiedoksi,
2) esittää kunnanvaltuustolle, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien,
3) valita filosofian maisteri Pirjo Humalaisen vt. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajaksi 6.8.-31.12.2019.
__________

Kvalt 23.5.2019 § 18
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin, eli kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi hyvinvointipalveluiden uuden organisaatiomuutoksen sekä muuttaa kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajan virkanimikkeen hyvinvointijohtajaksi 1.1.2020 lukien.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
23.5.2019

Sivu
52

OMATOIMIKIRJASTON INVESTOINTIHANKKEEN TALOUSARVION MUUTOSESITYS
Hyvltk 2.5.2019 § 25
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Isonkyrön kunnalle
15 000 €:n avustuksen omatoimikirjaston perustamiseen. Omatoimikirjaston investointikustannukset ja saatu avustus ovat pienemmät kuin alkuperäisessä TA 2019 esityksessä. Investointimenon edellytyksenä on rahoitusosuuden saaminen suunnitelman mukaisesti.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja vs. Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle talousarvion muutosta
omatoimikirjaston perustamiseksi liitteen taulukon mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 13.5.2019 § 68
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy omatoimikirjaston talousarviomuutoksen vuoden 2019 talousarvion investointiosaan liitteen mukaisesti, jolloin menomäärärahaa alennetaan 10.000 eurolla ja tulomäärärahaa 5.000 eurolla.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 23.5.2019 § 19
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MÄÄRÄRAHAHAKEMUS MARTTILANTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Tekn. ltk 7.5.2019 § 47
KPO-Kiinteistöt Oy on hankkinut omistukseensa liiketontin tavoitteenaan rakentaa tontille kauppakiinteistön. Rakennuspaikalle kulku on Marttilantieltä.
Alueella on voimassa oleva asemakaava, mutta kunnallistekniikka ei ole vielä
rakennettu kaavanmukaisesti. Marttilantien katusuunnitelmat on esitelty teknisessä lautakunnassa ja ne on asetettu nähtävillä 1.4.2019 alkaen. Muistutuksia ei ole tullut. Marttilantien kunnallistekniikan rakentamisen aikaistaminen on
tullut ajankohtaiseksi kaupanyksikön rakentamisaikeiden myötä.
Isonkyrön kunnan vuoden 2019 talousarviossa ei ole esitetty Marttilantien investoinnille määrärahaa, mutta suunnitelmavuodelle 2020 on taloussuunnitelmassa esitetty 200.000 € varaus.
Vuoden 2019 talousarvon laadinnan yhteydessä Marttilantien kunnallistekniikan kustannuksiksi on arvioitu 200.000 €.
TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2019 investointimääräraha 200.000 € Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 13.5.2019 § 69
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen
lautakunnan esityksen, joka rahoitetaan rahavarojen muutoksella kassavaroista.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 23.5.2019 § 20
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITTEET
Isonkyrön kokoomuksen valtuustoryhmä jätti aloitteen Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta.
Isonkyrön keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen Napuen taistelun muistomerkki 100 vuotta -tapahtuman järjestelyistä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunnallisvalitus
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 6, 7, 8, 13, 14
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