ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

No

15/2019

Sivu 2612.]1
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä,
kuka toimii
puheenjohtajana)

tiistai 29.10.2019 klo 9.00-16.24
Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Mäki-Rammo Mirva
Pukkinen Jaakko
Kuusikko Erkki
Annala Juha
Hintsa Reino
Jaatinen Jenni
Laine Tommi
Rajamäki Sirkku
Tuuri-Tammela Helena
Viertola Jari

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”, saapui klo 9.40 § 163

MUUT
SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon
peruste)

Heinilä Miko
Mäkynen Jouni
Vaissalo Matti

kvalt:n puheenjohtaja, saapui klo 12.15 § 163
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja

Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

Todettiin.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

152 - 164
Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 30.10.2019
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA
ON OLLUT
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Reino Hintsa
Erkki Kuusikko
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 31.10.2019 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.10.2019

Sivu

262

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 152 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus päätti
muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että talousarviopykälä ja vammaisneuvostopykälä käsitellään viimeisenä.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 153 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Hintsa ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Khall 154 §
Vuoden 2020 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
18.11.2019. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Isonkyrön tuloveroprosentti on viime vuosina ollut seuraava:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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

Kuluvan vuoden kunnallisverotulokertymän arvioiminen on aikaisempia vuosia hankalampaa. Verotuloissa on valtakunnallisesti kertymävajetta mm. verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin käyttöönotosta johtuen.
Myös Isonkyrön kunnallisveron tilitys on ollut arvioitua alhaisempi mm. kertymävajeesta johtuen. Tammi-syyskuussa kunnallisveroa on tilitetty 10,2 milj. euroa, kun
vuonna 2018 vastaavana ajankohtana tilitys on ollut 11,5 milj. euroa. Tammi-syyskuun alhainen kunnallisverokertymä johtuu myös tilitysaikataulun muutoksesta.
Aiempina vuosina veronpalautusosuus on sisältynyt vasta loppuvuoden tilityksiin,
joten se ei sisälly vielä viime vuoden tammi-syyskuun verokertymään. Kuluvana
vuonna veronpalautuosuutta on vähennetty kunnallisverotilityksistä jo heinäkuun tilityksestä alkaen. Myös jäännösverotilitykset ovat aikaistuneet siten, että niitä tilitetään kunnalle heinäkuusta alkaen. Jäännösvero-osuudet ovat kuitenkin olleet pienempiä kuin veronpalautusosuudet Isossakyrössä viime vuosina, joten ne eivät
kompensoi veronpalautusosuuksien merkitystä täysimääräisesti kunnallisverotilityksissä.
Verohallinto on 13.10.2019 julkaissut ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Ennakkotiedon mukaan Isonkyrön kunnalle tilitettyä määrää oikaistaan marraskuun verotilityksessä 102 955 eurolla. Veronpalautusosuus on
yhteensä -1 312 626 euroa, jota on vähennetty verotilityksistä jo heinäkuusta 2019
alkaen. Jäännösverojen osuus on 528 985 euroa, joita on tilitetty kunnalle niin ikään
heinäkuusta 2019 alkaen. Kunnallisveron tilitys voinee jäädä budjetoidusta mm. tulorekisteriongelmien ratkaisemisesta riippuen.
Esityslistan oheismateriaalina on 13.8.2019 saapunut kuntalaisaloite, jossa esitetään, että kunnallisveroprosenttia alennettaisiin.
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Isonkyrön kunnallisveroprosentti on ollut 21,50 vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2019
tuloveroprosentti oli Pohjanmaan kunnissa keskimäärin 20,86 vaihdellen Luodon
19,50 %-yksiköstä Kaskisten ja Kruunupyyn 22,00 %-yksikköön. Etelä-Pohjanmaan
kunnissa tuloveroprosentti oli keskimäärin 21,31 vaihdellen Ilmajoen 20,75 %-yksiköstä Teuvan 22,50 %-yksikköön.
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 on laadittu nykyisen tuloveroprosentin mukaisena. Talousarvio ja -suunnitelmavuodet ovat niukasti ylijäämäisiä. Taloussuunnitelmavuosien arvioissa tulee varautua myös poistojen määrän kasvuun
meneillään olevien suurten investointien valmistuttua. Tuloveroprosentin muuttaminen yhdellä prosenttiyksiköllä merkitsisi kunnallisverotulojen muutosta n. 600 000
eurolla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- vuoden 2020 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 % sekä
- todetaan, että kunnan tässä taloudellisessa tilanteessa tuloveroprosentti pidetään
nykyisellään ja aloite kunnallisveron alentamisesta todetaan loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
Khall 155 §
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Isonkyrön kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2019 olleet seuraavat:
yleinen kiinteistövero
0,93
vakituisesti asutut asuinrakennukset
0,65
muut asuinrakennukset
1,10
voimalaitokset
2,69
yleishyödylliset yhdistykset
0,00
Rakentamattomille kiinteistöille ei ole määrätty erillistä prosenttia.
Arvio vuoden 2020 kiinteistöverotuloista
Arvio vuoden 2020 kiinteistöverotuloista, jotka on laskettu v. 2019 verotusarvoilla
ehdotuksen mukaisin kiinteistöveroprosentein:
Arvio kiinteistöveron tuotosta vuonna 2020
kiinteistö laskennallinen
Kiinteistön käyttötarkoitus
verotusarvo vero-%
verotulo
Vakituinen asuinrakennus
89 372 632
0,65
580 922
Muut asuinrakennukset
3 763 360
1,10
41 397
1)Yleishyödylliset yhdistykset
622 118
0,00
0
2)Rakentamattomat kiinteistöt
Yleinen kiinteistövero
32 812 029
0,93
305 152
Voimalaitos
0
2,69
0
Laskennallinen tuotto
Yht
927 471
1) Yleishyödyllisten yhdistysten veroprosentti vahvistetaan 0,00 %
2) Rakentamattomille kiinteistöille ei vahvisteta erillistä prosenttia

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vahvistetaan kiinteistöveroprosentit
vuodelle 2020 seuraaviksi:
-

yleinen kiinteistövero
vakituisesti asutut asuinrakennukset
muut asuinrakennukset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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voimalaitokset
yleishyödylliset yhdistykset
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2,69
0,00

Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 3.6.2019 § 82
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja
vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

-

PÄÄTÖS:

asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 2019–2021
valitsee vanhusneuvostoon kaksi kunnan edustajaa ja heille varajäsenet
nimeää koollekutsujan
toteaa, että seuraavat järjestöt nimeävät edustajansa vanhusneuvostoon;
Eläkeliiton paikallisjärjestö ja Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry valitsevat
kumpikin kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä Kyrönmaan kristilliset eläkeläiset yksi jäsen sekä yhden varajäsenen
pyytää, että em. järjestöt nimeävät edustajansa elokuun 2019 loppuun mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vanhusneuvostoon kunnan edustajiksi
seuraavat jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019-2021 :
Varsinainen jäsen
Juhani Leskelä
Väinö Pollari

Varajäsen
Simo Perkiö
Helena Tuuri-Tammela

Kokoonkutsujaksi nimettiin Juhani Leskelä.
__________
Khall 29.10.2019 § 156
Eläkeliiton paikallisjärjestö on ilmoittanut edustajikseen Tapani Mäki-Reinin ja Terttu
Kallion sekä varajäseniksi Eero Nurmelan ja Marja Trofastin.
Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry on nimennyt edustajikseen Tapani Romun ja Seija
Leppisen sekä varajäseniksi Martti Ristiluoman ja Tapio Laen.
Kyrönmaan Kristilliset Eläkeläiset ovat valinneet Helena Maunukselan edustajakseen ja varajäseneksi Eeva Loukolan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 2019-2021 seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Juhani Leskelä
Väinö Pollari
Tapani Mäki-Reini
Terttu Kallio
Tapani Romu
Seija Leppinen
Helena Maunuksela

Simo Perkiö
Helena Tuuri-Tammela
Eero Nurmela
Marja Trofast
Martti Ristiluoma
Tapio Lae
Eeva Loukola

Vanhusneuvoston kokoonkutsujaksi nimetään Juhani Leskelä.
PÄÄTÖS:

Sivu
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-8/2019
Khall 157 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden
toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja
tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan
hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on
esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kahdeksan kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 66,6
(8kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-8/2019 on liitteenä.
Vaalit-tulosyksikkö sisältää eduskuntavaaleista ja europarlamenttivaaleista aiheutuneet kulut, mutta valtion maksamat korvaukset kirjautuvat myöhemmille kuukausille.
Kokonaisuudessaan vaalit-tulosyksikön talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Hallintopalveluissa työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat korvaukset kirjataan
vasta joulukuulle. Henkilöstökulut ovat tasoittunevat loppuvuodesta, koska lomaajan palkat kirjautuvat tasetilille. Uuden vaihdejärjestelmän käyttöönoton yhteydessä
hankittiin muutamia laitteita, minkä vuoksi tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet hiukan suurempina kuin tasaisella toteutumalla. Palveluiden ostot ovat toteutuneet 48,5
%. Avustusten toteutumaprosentti on 45,5 %, mutta kuluja kertyy vielä kesätyötukien
maksuista elokuun jälkeen. Vuokrat ovat toteutuneet 82,1 %. Kokonaisuudessaan
hallintopalveluiden talousarvio toteutunee suunnitellusti siten, että palveluiden ostoihin kuluu budjetoitua vähemmän.
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Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen (46,9 %),
koska kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulut ovat kuitenkin nousseet 15 000 eurolla. Määrärahojen
riittävyys riippuu mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden kunnanhallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta. Verotuskustannukset tiliöidään neljännesvuosittain, mistä johtuen toteutumassa on kuuden kuukauden kustannukset.
Pelastuslaitos on toteutunut täysin talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2019 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.
Muiden tehtäväalueiden toteutuminen
Kunnanhallituksen elinkeino- ja kaavoitusjaosto sekä lautakunnat käsittelevät
tammi-elokuun osavuosiraportit kokouksissaan ja tekevät tarvittaessa talousarviomuutosesityksensä kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
Kaikkien tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-8/2019 ovat liitteenä.
Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-8/2019 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-elokuun toteutumassa on 63,5 % ja toimintakulujen 65,3 %.
Verotuloja on kertynyt 10,06 milj. euroa, joka on 66,3 % budjetoidusta. Talousarviovuoden verotulot eivät ole kertyneet budjetoidusti. Myös loppuvuoden osalta verotulojen arvioiminen on erityisen haastavaa.
Kuntaliitto on arvioinut verotulokertymää valtakunnallisesti. Arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun loppuun mennessä noin 500 M€ toteutunutta enemmän johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta
johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan
(13 %) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista,
jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Verohallinon selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen
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kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen
valmistuessa kesästä 2020 alkaen.
Edellä mainitun kertymävajeen lisäksi verotulokertymän arvioimisessa tulee huomioida verotilitysten aikataulumuutokset. Verohallinto on 13.10.2019 julkaissut ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Ennakkotiedon mukaan Isonkyrön kunnalle tilitettyä määrää oikaistaan marraskuun verotilityksessä
0,10 milj. eurolla. Veronpalautusosuus on yhteensä -1,31 milj. euroa, jota on vähennetty verotilityksistä jo heinäkuusta 2019 alkaen. Jäännösverojen osuus on 0,53 milj.
euroa, joita on tilitetty kunnalle niin ikään heinäkuusta 2019 alkaen.
Valtionosuuksia on saatu 8,65 milj. euroa (66,6 %). Vuosikate tammi-elokuulta on n.
1,05 milj. euroa.
Kirjaustavasta johtuen vuoden 2019 tammi-elokuun toteutuma sisältää lähes kaikki
ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen toteutuma sisältää muutamia vain kerran
vuodessa laskutettavia menoeriä ja toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio ei ole
laskuttanut vielä lainkaan vuoden 2019 menoja, myös osa toimintatuotoista puuttuu
laskutusaikatauluista johtuen.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti on 64,2 %, mutta toteutuma ei
ole vertailukelpoinen talousarvioon eikä viime vuoden toteutumaan, koska alkuvuodesta kotipalvelussa, palveluasumisessa ja hoivaosastolla sekä myöhemmin myös
varhaiskasvatuksessa ja siivous- ja ruokapalveluissa käyttöönotetun sijaisrekrytointipalvelun kulut kirjautuvat muiden palvelujen ostoihin. Asiakaspalvelujen ostoista on
toteutunut 7,94 milj. euroa (66,7 %), mikä on reilut 450 000 euroa enemmän kuin
vuonna 2018 vastaavana ajankohtana (7,49 milj. euroa vuonna 2018), jolloin erikoissairaanhoidon kulut olivat erityisen alhaiset.
Edellä esitetystä epävarmuustekijöistä huolimatta koko kunnan talousarvion arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-8/2019 sekä kunnan tuloslaskelman toteutumavertailun 1-8/2019 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 18/2019.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus
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ILMOITUSASIAT
Khall 158 §
1. Valtioneuvoston päätös 29.8.2019 maakunnista;
Isonkyrön kunnan siirtäminen Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021
2. Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 7.10.2019 § 317;
Isonkyrön kunnan liittyminen Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskukseen
3. Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 8.10.2019 § 17;
Jätemaksujen vahvistaminen 1.1.2020 alkaen
4. Etelä-Pohjanmaan liiton kirje 27.9.2019;
Ehdokkaiden nimeäminen Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle
2020-2023
5. Pohjanmaan liiton kirje 15.10.2019;
Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen
6. Työllisyyskatsaus/Pohjanmaan ELY-keskus/elo-syyskuu 2019
2019
Työttömät työnhakijat
Muutos elokuu 2018/syyskuu 2018
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos elokuu 2018/syyskuu 2018

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elokuu
109
-31 (-22 %)
10
5,4
12
-11 (-48 %)

Syyskuu
114
-19 (-14 %)
11
5,7
9
-13 (-59 %)

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 159 §
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:

Tekninen lautakunta
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

01.10.2019
09.10.2019 § 40

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.10.2019
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HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRKAVAALI
Khall 160 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 18 päättänyt muuttaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimikkeen hyvinvointijohtajaksi. Hyvinvointijohtajan virka täytetään
1.1.2020 alkaen, koska kunnanhallitus on 13.5.2019 § 67 täyttänyt nykyisen kirjastoja vapaa-aikatoimenjohtajan viran määräajaksi ajalle 6.8.2019 - 31.12.2019. Kunnanhallitus päätti 19.8.2019 § 112 julistaa hyvinvointijohtajan viran haettavaksi.
Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksessa 1.1.2020 alkaen hyvinvointipalveluihin sisältyy kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Hyvinvointijohtaja toimii hyvinvointilautakunnan alaisuudessa palvelualueensa johtajana vastaten hyvinvointipalveluista sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.
Hyvinvointijohtajan viran haluaika päättyi 17.9.2019 klo 15.00. Hakuilmoitukset julkaistiin kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla
sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa ja Pohjalaisessa.
Kunnanhallitus päätti 19.8.2019 § 112, että viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viran tehtäväalueelta. Lisäksi
on todettu, että katsomme eduksi, mikäli hakijalla on kokemusta kuntatyöstä ja esimiestehtävistä, henkilöstöjohtamisesta sekä talous- ja hallinto-osaamista.
Virkailmoituksessa on lisäksi todettu, että virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä suostumus suppean turvallisuusselvityksen
tekemiseen. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista henkilöarviointia. Hakuasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.
Virkaa haki määräaikaan 17.9.2019 klo 15.00 mennessä 26 henkilöä.
Kunnanhallitus valitsi 23.9.2019 § 132 valintatoimikunnan, jonka tehtävänä on suorittaa haastattelut ja tehdä ehdotus valittavasta henkilöstä. Lisäksi kunnanhallitus
päätti, että valintatoimikunta voi tarvittaessa käyttää henkilöarviointia.
Toimikunta päätti 30.9.2019 haastatella kuusi hakijaa. Haastattelut järjestettiin 7.8.10.2019, minkä jälkeen toimikunta päätti lähettää soveltuvuusarviointiin kolme hakijaa.
Soveltuvuusarvioinnit tilattiin Psycon Oy:ltä ja niiden tulokset esiteltiin toimikunnalle
24.10.2019. Toimikunta päätti 24.10.2019 ehdottaa, että hyvinvointijohtajan virkaan
valitaan Antti Iivari ja varalle valitaan Pirjo Humalainen.
Hakijoiden kelpoisuus ilmenee yhdistelmästä. Yhdistelmä hakijoista jaetaan oheismateriaalina. Julkiset tiedot hakijoista ovat saatavilla kunnanvirastosta. Hakemukset
kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.10.2019
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Hakijoita koskevat soveltuvuuden arviointitestin tulokset ovat salassa pidettäviä,
mutta päätöksentekoon osallistuvat voivat tutustua soveltuvuusarvioinnin tuloksiin
kunnanvirastossa. Päätöksentekoon osallistuvat eivät saa ilmoittaa ulkopuolisille salassa pidettäviä tietoja.
Lisätietoja antavat valintatoimikunnan pj. Helena Tuuri-Tammela, puh. 0400667 304 ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

-

PÄÄTÖS:

hyvinvointijohtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
filosofian maisteri Antti Iivari ja varalle valitaan filosofian maisteri Pirjo Humalainen
virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla
virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

29.10.2019

Sivu
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SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 161 §
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 21.10.2019 § 97 käsitellyt perussopimuksen päivittämistä, uudistettu perussopimus liitteenä. Perussopimuksen
päivitystarve johtuu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisesta ja sen
myötä toteutetusta Sedun organisaatiouudistuksesta.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän organisaatio uudistettiin 1.1.2018 ja sen myötä
Koulutuskeskus Sedun ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitoksen toiminnat yhdistettiin
yhden Sedun alla toimiviksi kahdeksi tulosalueeksi, jotka ovat 1.1.2018 alkaen oppimispalvelut ja konsernipalvelut. Lisäksi kilpailutettavaa koulutustoimintaa toteuttaa
kuntayhtymän tytäryhtiö Sedu Education Oy.
Perusopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo tapahtuivat voimassa olevan Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 35 § ja 37 § mukaisesti:
35 § Perussopimuksen muuttaminen
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
37 § Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsenkunnat ovat sen käsitelleet ja yhtymävaltuusto on todennut, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista on sen hyväksynyt ja sopimuksen hyväksyneiden kuntien asukasluku on
vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia pyydetään ilmoittamaan 30.11.2019
mennessä uudistetun perussopimuksen hyväksymisestä osoitteeseen kirjaamo(at)sedu.fi.
Perussopimukseen on esitetty muutoksia lähinnä 3 § Tehtävät ja toiminta-ajatus pykälään. Lisäksi 8 § Yhtymävaltuuston päätösvaltaisuus -pykälästä on poistettu 2.
kappale, 9 § Yhtymävaltuuston tehtävät -pykälästä on poistettu liikelaitokselle asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet. Myös johtokuntaa koskevat määräykset on
poistettu pykälistä 9, minkä lisäksi johtokuntaa koskeva aikaisempi 15 § on poistettu
kokonaan. Peruspääomaa ja jäsenkuntien osuuksia koskevasta pykälästä (ehdotuksen 17 §) on typistetty rahasto-osuuksia koskevaa kohtaa ja samoin investoinnit ja
pääomarahoitus -pykälän (ehdotuksen 26 §) liikelaitoksen investointimenoa koskevat kohdat. Muut perussopimukseen esitetyt muutokset ovat lähinnä teknisiä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:
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Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Seinäjoen koulutuskuntayhtymän
perussopimus hyväksytään liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

29.10.2019
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ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNÖITSIJÄN VIRAN KELPOISUUSVAATIMUKSET JA AUKIJULISTAMINEN/ VALINTATOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
Khall 7.10.2019 § 145
Asuntosihteeri-isännöitsijän virka on tullut avoimeksi asuntosihteerin irtisanouduttua.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 64 §:n 2 momentin
mukaan kunnanhallitus päättää asuntosihteeri-isännöitsijä -viranhaltijan valinnasta.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan luonnos hakuilmoitukseksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) julistaa asuntosihteeri-isännöitsijän viran haettavaksi ja
2) että asuntosihteeri-isännöitsijän viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 29.10.2019 § 162
Hakuaika on päättynyt 28.10.2019. Virkaa haki 13 henkilöä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee valintatoimikunnan, jonka tehtävänä on suorittaa haastattelut
ja tehdä ehdotus valittavasta henkilöstä. Valintatoimikunta voi tarvittaessa käyttää
henkilöarviointia.
Ehdotus hyväksyttiin ja valintatoimikuntaan valittiin tekninen johtaja Petri Hänninen,
kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, Isonkyrön asuntovuokraus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Beata Taijala, kunnanhallituksen 1. vpj Jaakko Pukkinen ja kunnanhallituksen 2. vpj Erkki Kuusikko. Toimikunnan kokoonkutsujaksi nimettiin Petri Hänninen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

29.10.2019
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TALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020-2022 HYVÄKSYMINEN
Khall 29.10.2019 § 163
Kuntalain (410/2015) Talousarvio ja -suunnitelma 110 §:n mukaan:
”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa
päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös
kuntayhtymiin.”
Kuntalain säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat
koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on siis otettava tavoitteiden edellyttämät
määrärahat. Valtuuston tehtävänä on päättää myös kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
Kunnanhallitus on 17.6.2019 § 98 antanut talousarvion laadintaa koskevat ohjeet
vuodelle 2020, joiden pohjana on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Talousarvioesitykset on valmisteltu jokaisella palvelualueella ja lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioehdotuksensa 19.9.2019 mennessä. Lautakuntien talousarvioesitykset eivät sisältäneet poistoja. Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen talousarvioesitystä on tasapainotettu toimintakulujen osalta yli 550.000 eurolla. Lisäksi toi-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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mintatuloja sekä verotuloja on tarkasteltu uudelleen varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toisaalta erityisen vaativan erityisopetuksen menoja ja tuloja on lisätty merkittävästi pohjautuen kunnan ja yksityisen palveluntuottajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä arvioon kotikunnilta laskutettavista tuloista.
Talousarvion valmistelussa on varauduttu tulevan vuoden palkankorotuksiin eri
virka- ja työehtosopimuksissa ja käytetty talousarvion laadintaohjeiden mukaista palkankorotusprosenttia 1,00 sekä seuraavia sivukuluprosentteja.
MAKSU/VUOSI
4100 Palkkaperusteinen eläkemaksu (KuEL-maksu)
4110 Valtion eläkemaksu (ent. VaEL-maksu, opettajat)
4150 Sairausvakuutusmaksu
4160 Työttömyysvakuutusmaksu
4170 Tapaturmavakuutusmaksut

2020
16,86
16,50
1,35
1,70
0,70

Talousarvion laadintaohjeita annettaessa työttömyysvakuutusmaksun arvioitiin olevan 2,05 Kuntaliiton ennusteen mukaisesti, mitä käytettiin lautakuntien talousarvioesityksissä. Elokuussa työllisyysrahaston hallitus päätti esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista siten, että työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan
0,45 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään n.
2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,70 prosenttia (palkkasumman 2,1
miljoonaa euroa ylittävältä osalta).
Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa työttömyysvakuutusmaksua on alennettu
1,70 prosenttiin palkkasummasta Kuntaliiton esityksen 28.8.2019 mukaisesti, mikä
vähensi henkilöstökuluja n. 32.000 eurolla.
Kunnallis- ja yhteisöverotuloarvioissa on käytetty Kuntaliiton kuntakohtaista verotuloennustekehikkoa, kuitenkin varovaisuuden periaatetta noudattaen. Kunnallisverotulojen arvioiminen on ollut aiempaakin haastavampaa mm. kertymävajeesta johtuen. Kiinteistöverotulot on arvioitu nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaisina.
Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton tuoreimman, lokakuussa tehdyn valtionosuusarvion mukaisena.
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 on laadittu JHS 199 suositusta
mukaillen. Perusturvan palvelualueen tehtäväalueiden tulosyksiköitä ja kustannuspaikkoja on muutettu vastaamaan tilastoinnin tarpeita. Sivistyslautakunnan uutena
tehtäväalueena esitetään Erityisen vaativa erityisopetus.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 hyväksytään liitteen mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti valtuuttaa hallintojohtajan tekemään
teknisiä korjauksia talousarviokirjaan.
Merkittiin, että Jari Viertola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
9.40.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.15.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 11.30-12.15, 14.55-15.05 ja
15.55-16.00.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VAMMAISNEUVOSTON VALITSEMINEN
Khall 3.6.2019 § 81
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Vammaisneuvosto tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja vammaisten aseman edistämiseksi sekä ylläpitää yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja kunnan toimielinten ja
muiden yhteistyötahojen välillä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

-

PÄÄTÖS:

asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2019–2021
valitsee vammaisneuvostoon kaksi kunnan edustajaa
nimeää puheenjohtajan
toteaa, että seuraavat järjestöt nimeävät edustajansa vammaisneuvostoon; Kyrönmaan Invalidit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto, Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön osasto, Kyrönmaan Selkäyhdistys ry, Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja Kyrönmaan Reumayhdistys ry
pyytää, että em. järjestöt nimeävät edustajansa elokuun 2019 loppuun mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vammaisneuvostoon kunnan edustajiksi toimikaudeksi 2019-2021 Juha Ahokedon ja Maria Luhtala. Puheenjohtajaksi
nimettiin Maria Luhtala.
__________

Khall 29.10.2019 § 164
Kyrönmaan Sydänyhdistys ry on nimennyt edustajakseen Anu Kytölän ja varajäseneksi Erkki Trofastin.
Kyrönmaan Selkäyhdistys ry on nimennyt Sinikka Uusi-Viitalan edustajakseen sekä
Frans Panttilan varajäseneksi.
Kyrönmaan Invalidit ry on nimennyt Ari Ollilan edustajakseen ja varajäseneksi Kai
Lehtimäen.
Kyrönmaan Reumayhdistys ry on nimennyt Birgit Saarenmäen edustajakseen.
Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön osasto on nimennyt Timo Saranpään edustajakseen.
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Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto on nimennyt Katariina Rinnan edustajakseen.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2019-2021 seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Juha Ahoketo
Maria Luhtala
Anu Kytölä
Ari Ollila
Katariina Rinta
Birgit Saarenmäki
Timo Saranpää
Sinikka Uusi-Viitala

Erkki Trofast
Kai Lehtimäki

Frans Panttila

Puheenjohtajaksi nimetään Maria Luhtala.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

29.10.2019

Sivu

284

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 156, 161, 164
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: 152-155, 157-160, 162, 163
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 156, 161, 164

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

