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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 37 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 38 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko.
__________
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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.
__________
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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.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 33 todennut, että kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut kirjasto- ja vapaaaikapalvelujen 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.
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- Käyttösuunnitelmaan voi sisältyä myös muita kunnan kiinteistöjä, esitys tehdään
kunnanhallitukselle
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.
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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.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________

6. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaaajan 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.
__________
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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 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.
_________
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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 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 3Dtulostimen hankinnasta ja siihen tarvittavasti koulutuksen järjestämisestä peruskoulun yhteyteen.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.9.2018 § 29 päättänyt esittää 12.000 € 3Dtulostimen 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.
__________
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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.
__________

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.
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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.
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.
___________
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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.
_________
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TALOUSARVIOPOIKKEAMAT VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSESSÄ
Khall 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.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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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.
_________
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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.
Hallintopalveluissa 170.000 euron säästöt syntyivät henkilöstökulujen lisäksi mm.
pelastuslaitoksen ja maaseutuhallinnon kulujen budjetoitua alhaisempana toteutumana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.3.2019

82

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

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja päättää valtuuttaa hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan.
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ESITYSTEN TEKEMINEN KUNNIAMERKEISTÄ
Khall 43 §
Aluehallintovirasto on pyytänyt toimittamaan kunniamerkkiesitykset 30.4.2019 mennessä. Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat esitykset toimitetaan hallinnonaloittain
ryhmiteltynä.
Aluehallintoviraston kirje 13.3.2019 on toimitettu eri palvelualueille. Esityksessä tulee ehdottomasti olla mainittuna aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit ja arvonimet.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää henkilöistä, joille esitetään ensi itsenäisyyspäivänä myönnettäviä kunniamerkkejä.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti esittää kunniamerkkejä Esa Killiselle,
Timo Mäkelälle ja Ville Saikkoselle.
_________
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NIMIKEMUUTOS PERHEPÄIVÄHOITAJASTA – RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAKSI
Sivltk 14.3.2019 § 11
Palkkahallinnon siirryttyä Suupohjan seutupalvelukeskukseen syksyllä 2018 nousi
esille perhepäivähoitaja -nimike. Tämä nimike tuo epäselvyyttä palkkahallinnossa
kuuluuko kaikki perhepäivähoitajan nimikkeellä olevat liite 12 soveltamisalaan.


perhepäivähoitaja nimike on henkilöllä, joka työskentelee omassa kodissaan ja
palkka määräytyy KVTES 12 liitteen mukaan.



ryhmäperhepäivähoitaja nimike kuuluu henkilölle, joka työskentelee ryhmiksissä
ja palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Epäselvyyden pois sulkemiseksi muutetaan ryhmiksissä työskentelevien perhepäivähoitajien nimikkeeksi ryhmäperhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitajan tehtävänkuva ei muutu, eikä myöskään palkka nimikemuutoksen
myötä. Nimikemuutoksella saadaan selvempi kuva soveltamisalasta.
Kaikilta ryhmiksissä työskenteleviltä perhepäivähoitajilta on kysytty suostumusta ja
he ovat antaneet suostumuksen kirjallisesti.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi edellä
mainittua nimikemuutosta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Khall 25.3.2018 § 44
Hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuusto päättää palvelualueen johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden virkanimikkeen muuttamisesta.
Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanhallitus.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää muuttaa ryhmiksissä työskentelevien perhepäivähoitajien
nimikkeet ryhmäperhepäivähoitajiksi 1.4.2019 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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NIMIKEMUUTOS LASTENTARHAOPETTAJASTA – VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKSI
Sivltk 14.3.2019 § 12
Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen
varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.
Varhaiskasvatuksen opettajat ovat päävastuussa oman ryhmänsä lasten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista.
Päiväkodin varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on lapsen
henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.
Lastentarhaopettaja nimike muutetaan uuden lain edellyttämäksi varhaiskasvatuksen opettaja nimikkeeksi.
Lastentarhaopettajien tehtävänkuva ei muutu, eikä myöskään palkka nimikemuutoksen myötä. Nykyisien lastentarhaopettajien tehtävänkuvaan kuuluvat kaikki samat
tehtävät kuin tulevan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin.
Kaikilta lastentarhanopettajilta on suostumusta kysytty kirjallisesti ja kaikki ovat antaneet suostumuksen kirjallisesti.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi edellä mainittuja nimikemuutoksia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Khall 25.3.2019 § 45
Hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuusto päättää palvelualueen johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden virkanimikkeen muuttamisesta.
Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanhallitus.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää muuttaa lastentarhanopettajien nimikkeet varhaiskasvatuksen opettajiksi 1.4.2019 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.3.2019
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TÄYTTÖLUPA / KAKSI RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOINTA SEKÄ SIIVOOJAN TOIMI
Khall 46 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Tekninen johtaja Petri Hänninen pyytää täyttölupaa kahden ruokapalvelutyöntekijän
toimen täyttämiseen toistaiseksi. Toimet tulevat avoimiksi irtisanoutumisen sekä
eläköitymisen vuoksi.
Tekninen johtaja Petri Hänninen pyytää täyttölupaa siivoojan toimen täyttöä varten.
Toimi tulee avoimeksi henkilön siirrettyä toiseen kohteeseen. Toimea on hoidettu sijaisjärjestelyin.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, petri.hanninen@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat seuraavasti:
-

kaksi ruokapalvelutyöntekijän tointa 1.4.2019 alkaen

-

yksi siivoojan toimi 1.4.2019 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.3.2019
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ILMOITUSASIAT
Khall 47 §
1.

Työllisyyskatsaus/Pohjanmaan ELY-keskus/Tammikuu 2019:
Työttömät työnhakijat, joulukuu 2018
Muutos, tammikuu 2018
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat, joulukuu 2018
Muutos, tammikuu 2018

2.

138
-27 (-16%)
13
6,9 %
32
+13 (68%)

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote 14.2.2019
§ 12: Isonkyrön kunnanhallituksen kirje Isonkyrön lääkäritilanteesta

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

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.3.2019
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 48 §
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:

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 12.3.2019 § 10/
Saatavien poistaminen tileistä
Nuorisovaltuusto
30.01.2019
Ympäristölautakunta
04.03.2019
Tekninen lautakunta
12.03.2019
Sivistyslautakunta
14.03.2019
Perusturvalautakunta
14.03.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.3.2019
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 41, 44, 45
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: 37-40, 42, 43, 46-48
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 41, 44, 45

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

