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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 52
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
Sekä kokouksessa fyysisesti läsnä olevat että etäyhteydellä osallistuvat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ennen pöytäkirjan nähtävillä oloa.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä
Juha Annala, Tommi Laine, Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jouni
Mäkynen ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 53
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Hintsa ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

30.3.2020

Sivu

89

TÄYTTÖLUPA PERUSOPETUKSEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMEEN
Khall § 54
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupaa perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimen täyttöä varten 11.8.2020 alkaen. Alkusijoituspaikkana Kylkkälän koulu. Tehtävä tulee avoimeksi eläköitymisen takia.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusopetuksen koulunkäynninohjaajan
toimeen 11.8.2020 alkaen sivistyksen palvelualueelle.

KÄSITTELY: Käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asian käsittely siirretään.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

30.3.2020

Sivu

90

TÄYTTÖLUPA LÄHIHOITAJAN TOIMEEN
Khall § 55
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa lähihoitajan toimen täyttöä varten palvelukodille 1.5.2020 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimeen 1.5.2020 alkaen
perusturvan palvelualueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall § 56
Markus Karhu pyytää 10.3.2020 päivätyllä kirjeellään eroa keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä henkilökohtaisesta syystä.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Markus Karhun keskusvaalilautakunnan
jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021.
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:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto myöntää Markus Karhulle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja
2) kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURISIHTEERIN TOIMEN MUUTTAMINEN KULTTUURITUOTTAJAN TOIMEKSI JA
TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Hyvltk 10.3.2020 § 37
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt hyvinvointipalveluiden organisaatiotaan
13.3.2019 § 12 ja tehnyt siitä ehdotuksen kunnanhallitukselle, joka on 13.5.2019
§ 67 käsitellyt asiaa jatkovalmistelun pohjalta ja päättänyt palauttaa vapaa-aikaohjaajan, liikunnanohjaajan ja kulttuurisihteerin toimia koskevat ehdotukset jatkovalmisteluun. Nuoriso- ja liikuntatoiminta hoidetaan tällä hetkellä määräaikaisilla
työsopimuksilla.
Kulttuurisihteerin toimi on vapautunut eläköitymisen johdosta. Toimea hoidetaan
määräaikaisesti 30.4.2020 saakka. Kulttuurituottajan nimike vastaa paremmin
suunniteltua tehtävän sisältöä.
Nykyisten kulttuuriin liittyvien tehtävien lisäksi kulttuurituottajalle on suunniteltu
kunnan markkinointiin, viestintään ja matkailun edistämiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. kunnan kulttuuritarjonnasta vastaaminen ja sen
kehittäminen, näyttelyiden ja tapahtumien koordinointi, kulttuurikasvatus sekä
kunnan sisäiseen ja ulkoiseen markkinointiin ja viestintään liittyvän sisällön tuottaminen, koordinointi ja suunnittelu.
Kulttuurisihteerin toimea on aikaisemmin hoidettu osa-aikaisesti. Kokoaikaisen
kulttuurituottajan kustannusten kasvun kokonaisvaikutus olisi noin 12 500 euroa
vuodessa. Vuoden 2020 talousarviossa tähän on varauduttu.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kulttuurisihteerin tehtävänimike muutetaan kulttuurituottajaksi sekä haetaan toimeen täyttölupaa
1.5.2020 alkaen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 30.3.2020 § 57
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan ehdotuksen.

KÄSITTELY: Asian esittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asian käsittely siirretään.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIOPOIKKEAMAT VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSESSÄ
Khall 30.3.2020 § 58
Talousarviossa 2019 sitovat erät on määritelty seuraavasti:
”Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaiset valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi
joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Nettoperiaatteella tarkoitetaan talousarvion tulojen ja menojen erotuksena saatavaa määrärahaa tai tuloarviota.
Talousarvion 2019 sitovat erät:
- Investointiosa: investointikohteittain menot. Toimivaltaisella viranomaisella on
erikseen merkityissä hankkeissa valtuus tarkistaa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.
- Käyttötalousosa: tehtäväalueen toimintatulot ja toimintamenot, poislukien tukipalveluyksikkö, jossa toimintamenot. Tehtävätasolle annetut tavoitteet ovat
sitovia tavoitteita sekä mittareina, suoritemäärinä, tunnuslukuina että sanallisina tavoitteina. Vesihuoltolaitoksen kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosassa sitova erä on Tilikauden tulos.”
Talousarviossa 2019 Tavoitteiden toteutumisen seurannasta määrätään seuraavasti:
”Lautakunnat huolehtivat siitä, että kunnanvaltuuston tehtäviin päättämät tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin annettujen määräraha-, henkilöstöym. voimavarojen puitteissa. Tehtävien tavoitteiden lisäksi palvelujen tulee
edistää kunnan strategisia tavoitteita, asukasmäärän lisääntymistä ja elinkeinojen kehittymistä.
Lautakuntien tulee seurata voimavarojen käyttöä ja tavoitteiden saavuttamista
raporttien pohjalta ja tehdä näiden johdosta tarvittavia päätöksiä. Lautakuntien
tulee saattaa mahdolliset talousarvion ylitykset kunnanhallituksen käsittelyyn
ennakolta tai viivytyksettä ylityksen havaittuaan.”
Talousarviovuoden aikana talousarviomuutoksia tehtiin ainoastaan investointiosaan.
Tilinpäätöksen valmistelun tässä vaiheessa koko kunnan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat yhteensä 6.629.386,95 euroa, alitusta talousarvioon verrattuna
on 70.715,05 euroa (toteutumaprosentti 98,9 %). Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja kertyi -33.910.473,51 euroa, mikä on 261.370,51 euroa budjetoitua enemmän (100,8 %). Toimintakatteen toteutuma on -27.281.086,56 euroa, mikä on
332.085,56 euroa huonompi kuin talousarviossa (101,2 %).
Verotuloja kertyi 15.214.035,46 euroa, joka on 36.235,46 budjetoitua enemmän
(100,2 %), valtionosuuksia kertyi 13.157.948,00 euroa, joka on 165.427,00 euroa
budjetoitua enemmän (101,3 %), summa sisältää myös verotulomenetysten kompensaation.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Vuosikatteeksi muodostui 1.167.039,99 euroa eli 2.594,99 euroa budjetoitua
enemmän (100,2 %). Poistot toteutuivat arvioitua suurempana ja olivat
1.265.366,50 euroa eli 136.842,50 budjetoitua enemmän (112,1 %). Tilikauden
tulokseksi muodostui näin ollen -98.326,51 eli tilikauden tulos toteutui 134.247,51
euroa budjetoitua huonommin ja jäi alijäämäiseksi.
Käyttötaloudessa talousarvion tuloarviot alittuivat ja toimintakulut ylittyivät joillakin
tehtäväalueilla. Nämä tuloarvioiden alitukset ja menomäärärahojen ylitykset toteutuivat loppuvuodesta 2019 eikä niistä siksi ole tehty talousarviomuutosesityksiä talousarviovuoden aikana. Lautakunnat ovat käsitelleet ko. tuloarvioiden alitukset ja menomäärärahojen ylitykset talousarviopoikkeamina kokouksissaan
maaliskuussa 2020 ja esittäneet talousarviopoikkeamien käsittelyä lyhyine perusteluineen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavasti.
Raporteissa tuottojen alitus näkyy positiivisena poikkeamasummana ja menojen
ylitys positiivisena poikkeamasummana.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 24.3.2020 § 25 todennut, että vuoden
2019 talousarvion tuloarviot ja menomäärärahat ovat toteutuneet tehtäväalueilla
seuraavasti:

TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

-49.172
-49.172
-49.172

-49.172
-49.172
-49.172

-50.817,32
-50.817,32
-50.817,32

1.645,32
1.645,32
1.645,32

-49.172
-49.172

-49.172
-49.172

-50.817,32
-50.817,32

1.645,32
1.645,32

TA 2019 muutos
00000300 Perusturvan hallinto
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Hallinnon tehtäväalueen toimintakulu ylitys 1.645,32 euroa johtuu eläkemenoperusteisista ja kuel- maksuista.

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

1.018.500
-7.388.816
-6.370.316

1.018.500 1.002.170,07
-7.388.816 -7.585.673,39
-6.370.316 -6.583.503,32

16.329,93
196.857,39
213.187,32

-6.370.316
-3.540
-6.373.856
-6.373.856

-6.370.316 -6.583.503,32
-3.540
-29.752,32
-6.373.856 -6.613.255,64
-6.373.856 -6.613.255,64

213.187,32
26.212,32
239.399,64
239.399,64

TA 2019 muutos
00000311 Sosiaalipalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Sosiaalipalvelut tehtäväalueen toimintakulut ylitys 213.187,32 euroa johtuu kotipalvelun, palvelukodin ja hoivaosaston palkkakustannuksista ja jaksotetuista palkkioista, lastensuojelun avohuollonkustannuksista ja kehitysvammahuollon kuntayhtymältä ostetuista avohoidon palvelumaksuista sekä sijaispalvelu Sarastia Rekry Oy:n
käytöstä. Sairasloma- ja vuosilomasijaisia on otettu huomattavasti enemmän kuin
vuonna 2018. Lisäksi kotipalvelussa on ollut yksi työntekijä enemmän kuin, mitä
budjettiin varattiin palkkamenoja. Tuloarvio ei toteutunut, alittui 16.329,23 euroa,
koska muita korvauksia ja hoitopäivämaksuja saatu vähemmän kuin budjetoitu ja
palveluja ei ostettu niin paljon kuin arvioitiin.

TA 2019 muutos
00000340 Terveydenhuolto
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-9.563.907
-9.563.907
-9.563.907
-13.704
-9.577.611
-9.577.611

TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

-9.563.907 -10.039.786,03
-9.563.907 -10.039.786,03
-9.563.907 -10.039.786,03
-13.704
-13.704,84
-9.577.611 -10.053.490,87
-9.577.611 -10.053.490,87

475.879,03
475.879,03
475.879,03
0,84
475.879,87
475.879,87

Terveydenhuollon tehtäväalueen toimintakulut 475.879,03 euroa ylitys johtuu erikoissairaanhoidon kasvaneista kuluista. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannusten
muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 15,3 %. Osavuosikatsaus 1-8/2019 yhteydessä ei ole tehty talousarviomuutosta, koska tällöin on arvioitu, että sille ei ole tarvetta. Sairaanhoidon osalta arvioitiin jo silloin, ettei se tule pysymään budjetissa,
mutta oletuksena oli, että perusterveydenhuollon loppulaskusta on tulossa enemmän hyvitystä kuin lopulta tuli.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 12.3.2020 § 19 todennut, että vuoden 2019
talousarvion tuloarviot ja menomäärärahat ovat Varhaiskasvatus ja opetus -tehtäväalueella toteutuneet seuraavasti:

TA 2019 muutos
00000401 Varhaiskasvatus ja opetus
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
530.884
TOIMINTAKULUT
-8.448.163
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
-7.917.279
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
-7.917.279
Poistot ja arvonalentumiset
-22.040
TILIKAUDEN TULOS
-7.939.319
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7.939.319

TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

530.884
596.893,72
-8.448.163 -8.470.235,75
-7.917.279 -7.873.342,03
-12,11
-7.917.279 -7.873.354,14
-22.040
-39.282,83
-7.939.319 -7.912.636,97
-7.939.319 -7.912.636,97

-66.009,72
22.072,75
-43.936,97
12,11
-43.924,86
17.242,83
-26.682,03
-26.682,03

Sivistyslautakunnan mukaan toimintatuottojen ylitys johtuu hanketuotoista, joita ei
ole ollut tiedossa talousarviota 2019 laadittaessa ja toimintakulujen ylitys johtuu Tahtorannan erityisopetusyksikön perustamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 10.3.2020 § 35 todennut, että vuoden
2019 talousarvion tuloarviot ja menomäärärahat ovat Hyvinvointipalelut -tehtäväalueella toteutuneet seuraavasti:

TA 2019 muutos
00000420 Hyvinvointipalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

346.642
-1.430.398
-1.083.756
-1.083.756
-8.550
-1.092.306
-1.092.306

TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

346.642
330.207,88
-1.430.398 -1.350.476,70
-1.083.756 -1.020.268,82
-1,3
-1.083.756 -1.020.270,12
-8.550
-3.828,54
-1.092.306 -1.024.098,66
-1.092.306 -1.024.098,66

16.434,12
-79.921,30
-63.487,18
1,3
-63.485,88
-4.721,46
-68.207,34
-68.207,34

Hyvinvointilautakunnan mukaan toimintatuottojen alitus johtuu postin ja matkahuollon lähettämiseen liittyvästä käyttäytymisen muutoksesta, jossa ihmiset maksavat lähetyksensä etukäteen verkossa, eikä lähettämiseen liittyvät maksut kulje
asiointipisteen kassan kautta. Toimintakulujen alitus johtuu myös em. lähettämiseen liittyvien maksujen muutoksesta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.3.2020 § 25 todennut, että tehtäväalueet ovat toteutuneet vuonna 2019 seuraavasti:

TA 2019 muutos
00000500 Teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
165.339
TOIMINTAKULUT
-321.755
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
-156.416
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
-156.416
Poistot ja arvonalentumiset
-1.692
TILIKAUDEN TULOS
-158.108
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-158.108

TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

165.339
-321.755
-156.416

173.428,62
-337.247,09
-163.818,47
-44,97
-163.863,44
-2.008,32
-165.871,76
-165.871,76

-8.089,62
15.492,09
7.402,47
44,97
7.447,44
316,32
7.763,76
7.763,76

-156.416
-1.692
-158.108
-158.108

Talousarvioon varattujen toimintakulujen ylitykset selittyvät sillä, että uuden
maankaatopaikan perustamiskustannuksia ei ole osattu huomioida talousarvion
laadinnassa sekä arvioitujen palkkakulujen ylittymisestä teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöjen osalta. Insinöörin, työttömien ohjaajan, teknisen johtajan ja
määräaikaisen toimistosihteerin palkkakulut eivät ole kaikilta osin talousarviossa.
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TA 2019 muutos
00000520 Tieasiat ja liikenneväylät
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
15.000
TOIMINTAKULUT
-274.588
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
-259.588
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
-259.588
Poistot ja arvonalentumiset
-311.198
TILIKAUDEN TULOS
-570.786
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-570.786
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TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

15.000
-274.588
-259.588

14.256,46
-301.502,38
-287.245,92
-5,12
-287.251,04
-336.863,36
-624.114,40
-624.114,40

743,54
26.914,38
27.657,92
5,12
27.663,04
25.665,36
53.328,40
53.328,40

-259.588
-311.198
-570.786
-570.786

Talousarviossa arvioitu toimintatuotto alittuu, koska yksityisteiden omavastuuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kulujen suhteessa. Kuluneen vuoden
osalta tuotto on jäänyt arviosta. Toimintakulujen ylittymiseen ovat vaikuttaneet
haastavat keliolosuhteet, jotka ovat vaatineet arvioitua enemmän huolto- ja kunnossapito toimia.

TA 2019 muutos
00000530 Vesihuoltolaitos
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1.084.610
-629.516
455.094
-25.159
429.935
-297.050
132.885
132.885

TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

1.084.610
-629.516
455.094
-25.159
429.935
-297.050
132.885
132.885

1.011.256,38
-574.976,00
436.280,38
-6.309,22
429.971,16
-304.157,78
125.813,38
125.813,38

73.353,62
-54.540,00
18.813,62
-18.849,78
-36,16
7.107,78
7.071,62
7.071,62

Tilikauden tuloksessa jäädään hieman arvioidusta, koska toimintatuotot eivät ole
toteutuneet arvioidulla tavalla.
Rakennustarkastus ja ympäristötoimi -tehtäväalueen talousarvion tuloarviot ja
menomäärärahat ovat toteutuneet vuonna 2019 seuraavasti.

TA 2019 muutos
00000570 Rakennustarkastus ja ympäristotoimi
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
29.800
TOIMINTAKULUT
-150.601
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
-120.801
VUOSIKATE
-120.801
TILIKAUDEN TULOS
-120.801
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-120.801
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TA 2019
+muutos

Toteutuma
2019

Poikkeamasumma

29.800
-150.601
-120.801
-120.801
-120.801
-120.801

27.203,30
-129.807,57
-102.604,27
-102.604,27
-102.604,27
-102.604,27

2.596,70
-20.793,43
-18.196,73
-18.196,73
-18.196,73
-18.196,73
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Ympäristölautakunta on käsitellyt talousarviopoikkeaman tilinpäätöstä koskevassa pykälässään 3.3.2020 § 18 ja todennut, että ympäristölautakunnan arvioidut toimintatuotot ovat alittuneet 2 596,70 €. Toimintatuottojen alitus johtuu lupapäätöksistä kertyvien tulojen määrän jäämisestä ennakoitua pienemmiksi.
Em. tehtäväalueiden lisäksi Kaavoituksen ja mittauksen tehtäväalueen toimintatuotot ovat toteutuneet 13,07 euroa talousarviossa arvioitua alhaisempana.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.3.2020 § 25 käsitellyt myös seuraavan investointiosan talousarviopoikkeaman
Varaus peruskorjaushankkeisiin
Budjetti
-20.000,00
Toteuma
-22.607,51
Poikkeama
+2.607,51
Peruskorjaushankkeisiin varattu varaus ylittyi johtuen arvioitua suuremmista
investoinneista.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy em. esittelytekstin mukaiset talousarviopoikkeamat vuoden 2019 tilinpäätöstä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS
Khall 30.3.2020 § 59
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 1.1.2019–31.12.2019 jäi - 98.326,51 euroa
alijäämäiseksi. Kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy
tilinpäätöskirjaan.
Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion 35.921 euroa ylijäämäisenä. Talousarviovuoden aikana talousarvioon 2019 tehtiin valtuustoon nähden
sitovalla tasolla ainoastaan muutama muutos investointiosaan.
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarviopoikkeamat kokouksissaan maaliskuussa
2020 ja kunnanhallitus käsittelee asiaa 30.3.2020.
Tilinpäätöksen koko kunnan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat yhteensä
6.629.386,95 euroa, alitusta talousarvioon verrattuna on 70.715,05 euroa (toteutumaprosentti 98,9 %). Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja kertyi -33.910.473,51
euroa, mikä on 261.370,51 euroa budjetoitua enemmän (100,8 %). Toimintakatteen toteutuma on -27.281.086,56 euroa, mikä on 332.085,56 euroa huonompi
kuin talousarviossa (101,2 %).
Verotuloja kertyi 15.214.035,46 euroa, joka on 36.235,46 budjetoitua enemmän
(100,2 %), valtionosuuksia kertyi 13.157.948,00 euroa, joka on 165.427,00 euroa
budjetoitua enemmän (101,3 %), summa sisältää myös verotulomenetysten kompensaation.
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Vuosikatteeksi muodostui 1.167.039,99 euroa eli 2.594,99 euroa budjetoitua
enemmän (100,2 %). Poistot toteutuivat arvioitua suurempana ja olivat
1.265.366,50 euroa eli 136.842,50 budjetoitua enemmän (112,1 %). Tilikauden
tulokseksi muodostui näin ollen -98.326,51 eli tilikauden tulos toteutui 134.247,51
euroa budjetoitua huonommin ja jäi alijäämäiseksi.
Tilikauden budjetoitua huonompi tulos johtuu erityisesti erikoissairaanhoidon menojen huomattavan suuresta noususta. Talousarviossa 2019 varauduttiin erikoissairaanhoidon kuluihin 6,06 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut nousivat lopulta 6,85 miljoonaan euroon eli ne toteutuvat 1,05 miljoonaa euroa suurempina
kuin vuonna 2018.
Talousarviossa 2019 varauduttiin lainannostoon siten, että talousarviovuonna lainanoton enimmäismääräksi vahvistettiin 3,37 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 aikana
nostettiin kaksi talousarviolainaa, yht. 2,7 miljoonaa euroa. Lainakanta nousi 1,24
miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon ja oli 774 €/asukas.
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan.
Tilikauden alijäämä -98.326,51 euroa vähennetään taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa. Ko. kirjauksen jälkeen kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 11,24 milj. euroa.
Valtiovarainministeriön mukaan koronaepidemiasta ja poikkeusoloista huolimatta
kuntien tilinpäätökset vuodelta 2019 on tässäkin tilanteessa käsiteltävä kunnanhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Valtuuston on puolestaan käsiteltävä se kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ei voi myöntää poikkeuslupia tilinpäätöksen laadinta- ja
käsittelyaikatauluun, koska siitä säädetään kuntalaissa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019 (liite) ja päättää valtuuttaa hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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AJANKOHTAISKATSAUS KORONAVIRUSTILANTEESTA
Khall 30.3.2020 § 60
Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19–koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 16.3.2020.
Epidemian etenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia on rajoitettu ja muun
ohella kunnallisten palveluiden merkittävistä rajaamistoimenpiteistä päätetty.
Isonkyrön kunnan johtoryhmä on korottanut valmiuttaan koronavirustilanteeseen varautuakseen asteittain 2.3.2020 alkaen tiedottaen henkilöstöä, kuntalaisia ja kunnanhallitusta sekä tarvittavia muita toimielimiä tehdyistä varautumistoimenpiteistä ja
linjauksista. Kunnanjohtaja on nimennyt 13.3.2020 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä
siltä osin kuin on kyse johtoryhmän työskentelystä pandemian varautumiseksi ja hallitsemiseksi johtoryhmään palvelukeskuksen johtajan, kotipalvelun ohjaajan sekä
siivous- ja ruokahuollon palvelupäällikön. Tilanteessa Isonkyrön kunnan hallintosäännön määräykset kunnanjohtajan ja palvelualueiden johtajien päätösvallasta
ovat tähän asti riittäneet johtoryhmässä tehtyjen linjausten täytäntöönpanemiseksi
tarvittavaan päätöksentekoon esimerkiksi tilojen sulkemisen ja maksuvapautusten
osalta. Erityistoimivallan käyttöönottoa käsitellään erikseen seuraavassa pykälässä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee koronavirustilanteen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ERITYISTOIMIVALLAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN
Khall 30.3.2020 § 61
Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19–koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin
kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 16.3.2020. Epidemian etenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia on rajoitettu ja muun ohella
kunnallisten palveluiden merkittävistä rajaamistoimenpiteistä päätetty. Määräykset eivät
koske kunnan toimielimiä. Kokouksia ei kielletä pitämästä. Varotoimenpiteinä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää kokouksissa vain niistä asioista, jotka
ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Poikkeusoloissa tehtävät päätökset vaativat monesti nopeaa päätöksentekoa.
Yksi keino vähentää kokouksia ja varmistaa riittävän nopea päätöksenteko on, että toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mahdollista, jos
hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista peruuttaa.
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa
on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perustuu valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisvarautumisen velvoitteeseen ja valmiuslain 108 §:ään, joka koskee kunnan hallintoa valmiuslain voimassaollessa.
Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön kunnanhallituksen päätöksellä, mikäli kunnassa
tai yhteiskunnassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne eli normaalioloissa tapahtuva
poikkeava, odottamaton tai äkillinen turvallisuustilanteen muutos, joka aiheuttaa uhkaa
yhteiskunnan toimivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Tilanne voi vaatia valtionjohdon
ja viranomaisten erityisiä toimia. Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita,
jotka edellyttävät kunnan johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet. Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten erityistoimivallan käyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi kunnanjohtajalle on perusteltua.
Hallintosäännön 2 §:n 6 momentin mukaan kunnan toimintojen yhteensovittamiseksi
kunnassa toimii kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä. Johtoryhmä toimii myös poikkeusolojen johtoryhmänä.
Isonkyrön kunnan johtoryhmä on korottanut valmiuttaan koronavirustilanteeseen varautuakseen asteittain 2.3.2020 alkaen tiedottaen henkilöstöä, kuntalaisia ja kunnanhallitusta sekä tarvittavia muita toimielimiä tehdyistä varautumistoimenpiteistä ja linjauksista. Kunnanjohtaja on nimennyt 13.3.2020 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä siltä osin
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kuin on kyse johtoryhmän työskentelystä pandemian varautumiseksi ja hallitsemiseksi
johtoryhmään palvelukeskuksen johtajan, kotipalvelun ohjaajan sekä siivous- ja ruokahuollon palvelupäällikön. Tilanteessa Isonkyrön kunnan hallintosäännön määräykset
kunnanjohtajan ja palvelualueiden johtajien päätösvallasta ovat tähän asti riittäneet johtoryhmässä tehtyjen linjausten täytäntöönpanemiseksi tarvittavaan päätöksentekoon
esimerkiksi tilojen sulkemisen ja maksuvapautusten osalta.
Hallintosäännön 16 §:n 2 momentin mukaan kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan
ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja. Sekä kunnanjohtajan että hallintojohtajan ollessa poissa tai esteellisiä, kunnanjohtajan sijaisesta päättää tarvittaessa kunnanhallitus. Sekä kunnanjohtajan että hallintojohtajan ollessa poissa äkillisessä häiriötilanteessa kunnanhallituksen puheenjohtaja voi tarvittaessa määrätä kunnanjohtajalle
muun tilapäisen sijaisen häiriötilanteen ajaksi.
Hallintosäännön 169 §:n 5 momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää,
että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, koska asia koskee
heille annettavia merkittäviä toimivaltuuksia poikkeusoloissa.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574
8147
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa välittömästi ja sen johdosta päättää hallintosäännön 61 §:n nojalla seuraavaa:
Kunnanjohtaja käyttää Isonkyrön kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi:
1) milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä,
2) taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista,
3) tiedottamista tai
4) muuta poikkeusoloissa välttämätöntä päätöstä.
Kunnanjohtaja tekee poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset
kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä ja ne raportoidaan heti kunnanhallitukselle sähköisesti.
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen tässä kohdassa määrättyä toimivaltaa käyttää hallintojohtaja ja hänenkin poissa ollessa tai esteellinen kunnanhallituksen puheenjohtajan määräämä muu tilapäinen sijainen.
Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erikseen tai viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä.
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Puheenjohtajan selostuksen mukainen ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi
poistuivat esteellisinä (asianosaisjäävit) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
klo 19.58-20.14. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tämän asian
pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja.
_________
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VALTAALAN PLASSI
Khall 30.3.2020 § 62
Isonkyrön elinkeino ja kaavoitusjaosto on kokouksessaan 27.1.2020 valtuuttanut
teknisen palvelualueen asettamaan pienikokoisia maa-alueita, joiden hyöty kunnalle
on vähäinen, myytäväksi huutokauppamenettelyllä tai suljetulla julkisella tarjouskilpailulla.
Myytäväksi asetettiin Valtaalasta kiinteistö 152-415-1-153 (2,662 ha) sekä Lehmäjoelta kiinteistöt 152-407-14-0 (1,434 ha) ja 152-407-1-18 (1,520 ha). Kaikki kiinteistöt
ovat olleet pääosin viljelyskäyttöön soveltuvia alueita.
Kiinteistöt ovat olleet myytävänä Kiertonet.fi -palvelussa avoimella huutokaupalla.
Huutokaupat ovat päättyneet 16.3.2020. Saadut tarjoukset on käyty läpi 18.3.2020
kunnanjohtajan, teknisen johtajan sekä insinöörin kesken ja käydyn keskustelun
pohjalta ollaan oltu yhteydessä voittaneet tarjoukset tehneisiin tahoihin yksityiskohtien läpikäymiseksi.
Valtaalassa myytävänä olleesta kiinteistöstä Valtaalan Plassi, kiinteistötunnus 152415-1-153 (2,662 ha) tehty korkein tarjous on arvoltaan 31.000,00 €. Myynti-ilmoituksen mukaan kiinteistö on jakaantunut kolmeen (3) erilliseen palstaan, kauppaan
sisältyy tukioikeudet koko alalle ja alueella on voimassa osayleiskaava. Myynti-ilmoituksen liitteenä on ollut kiinteistörekisteriote (28.2.2020) sekä ylipään osayleiskaavan kaavakartta. Lisäksi myynti-ilmoituksessa on ilmoitettu, että ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä sivukuluista, esim. kaupanvahvistajan palkkio ja lainhuuto.
Kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja insinöörin 18.3.2020 käymän keskustelun perusteella on päädytty esittämään kiinteistön myymistä korkeimman tarjouksen tehneelle taholle oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön 152-415-1-153 ja hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 20.14-20.25.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

30.3.2020

Sivu
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LEHMÄLÄ
Khall 30.3.2020 § 63
Isonkyrön elinkeino ja kaavoitusjaosto on kokouksessaan 27.1.2020 valtuuttanut
teknisen palvelualueen asettamaan pienikokoisia maa-alueita, joiden hyöty kunnalle
on vähäinen, myytäväksi huutokauppamenettelyllä tai suljetulla julkisella tarjouskilpailulla.
Myytäväksi asetettiin Valtaalasta kiinteistö 152-415-1-153 (2,662 ha) sekä Lehmäjoelta kiinteistöt 152-407-14-0 (1,434 ha) ja 152-407-1-18 (1,520 ha). Kaikki kiinteistöt
ovat olleet pääosin viljelyskäyttöön soveltuvia alueita.
Kiinteistöt ovat olleet myytävänä Kiertonet.fi -palvelussa avoimella huutokaupalla.
Huutokaupat ovat päättyneet 16.3.2020. Saadut tarjoukset on käyty läpi 18.3.2020
kunnanjohtajan, teknisen johtajan sekä insinöörin kesken ja käydyn keskustelun
pohjalta ollaan oltu yhteydessä voittaneet tarjoukset tehneisiin tahoihin yksityiskohtien läpikäymiseksi.
Lehmäjoella myytävänä olleesta kiinteistöstä LEHMÄLÄ, kiinteistötunnus 152-40714-0 (1,434 ha) tehty korkein tarjous on arvontaan 7.100,00 €. Myynti-ilmoituksen
mukaan kiinteistö on osin peltoa, osin metsittynyttä ja heinittynyttä aluetta. Tukioikeuksia on 0,4 ha alalle. Myynti-ilmoituksen liitteenä on ollut kiinteistörekisteriote
(28.2.2020). Lisäksi myynti-ilmoituksessa on ilmoitettu, että ostaja vastaa kaikista
kauppaan liittyvistä sivukuluista, esim. kaupanvahvistajan palkkio ja lainhuuto.
Kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja insinöörin 18.3.2020 käymän keskustelun perusteella on päädytty esittämään kiinteistön myymistä korkeimman tarjouksen tehneelle taholle oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön 152-407-14-0 ja hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

30.3.2020

Sivu
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KIINTEISTÖÄ SAUNALUHTA KOSKEVA TARJOUS
Khall 30.3.2020 § 64
Isonkyrön elinkeino ja kaavoitusjaosto on kokouksessaan 27.1.2020 valtuuttanut teknisen palvelualueen asettamaan pienikokoisia maa-alueita, joiden hyöty kunnalle on
vähäinen, myytäväksi huutokauppamenettelyllä tai suljetulla julkisella tarjouskilpailulla.
Myytäväksi asetettiin Valtaalasta kiinteistö 152-415-1-153 (2,662 ha) sekä Lehmäjoelta kiinteistöt 152-407-14-0 (1,434 ha) ja 152-407-1-18 (1,520 ha). Kaikki kiinteistöt
ovat olleet pääosin viljelyskäyttöön soveltuvia alueita.
Kiinteistöt ovat olleet myytävänä Kiertonet.fi -palvelussa avoimella huutokaupalla.
Huutokaupat ovat päättyneet 16.3.2020. Saadut tarjoukset on käyty läpi 18.3.2020
kunnanjohtajan, teknisen johtajan sekä insinöörin kesken ja käydyn keskustelun pohjalta ollaan oltu yhteydessä voittaneet tarjoukset tehneisiin tahoihin yksityiskohtien
läpikäymiseksi.
Lehmäjoella myytävänä olleesta kiinteistöstä SAUNALUHTA, kiinteistötunnus 152407-1-18 (1,520 ha) tehty korkein tarjous on arvontaan 8.400,00 €. Myynti-ilmoituksen mukaan kiinteistö on entinen urheilukenttä ja siihen ei kohdistu tukioikeuksia.
Myynti-ilmoituksen liitteenä on ollut kiinteistörekisteriote (28.2.2020). Myynti-ilmoituksessa on myös ilmoitettu, että alueella on tällä hetkellä jonkin verran irtaimistoa, jotka
niiden omistajien tulee siirtää pois. Kiinteistön tulevalle omistajalle on myynti-ilmoituksessa annettu tehtäväksi neuvotella siirtoaikataulusta irtaimiston omistajien kanssa.
Lisäksi on ilmoitettu, että ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä sivukuluista, esim.
kaupanvahvistajan palkkio ja lainhuuto.
Lehmäjoen kyläyhdistys on esittänyt Isonkyrön kunnalle vetoomuksen (päivätty
8.3.2020) Lamminkosken kentän säilyttämiseksi, jossa kyläyhdistys esittää, että
kenttä pidetään ennallaan, kunhan kyläyhdistyksellä on sille käyttö- ja hallintaoikeus.
Kyläyhdistys voisi myös ostaa kentän nimellisellä, esim. 100 euron kauppahinnalla.
Kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja insinöörin 18.3.2020 käymän keskustelun perusteella on päädytty esittämään kiinteistön säilyttämistä kunnan omistuksessa ja että
yleishyödyllinen käyttö kiinteistöllä voi jatkua.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

kiinteistöstä 152-407-1-18 tehtyä korkeinta tarjousta ei hyväksytä, ja
kiinteistö pidetään edelleen kunnan omistuksessa ja yleishyödyllinen käyttö
kiinteistöllä voi jatkua.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

30.3.2020
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NUPPULAN KIINTEISTÖ / TARJOUS
Tekn.ltk 10.9.2019 § 77
Isonkyrön kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 99§ päättänyt, että ”Nuppulan
kiinteistö pidetään kunnan omistuksessa ja tilaan sijoitetaan kunnan nuorisotilat
vuonna 2019 ja että muilta osin tiloja tarjotaan vuokrattavaksi, mikäli varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen täytäntöönpanon jälkeen kyseisiä tiloja ei tarvita kunnan
omaan toimintaan”.
Nuppulan kiinteistö on tällä hetkellä tyhjillään. Tekninen palvelualue on teettänyt kiinteistössä rakenneteknisiä tutkimuksia Sweco Rakennetekniikka Oy:llä huhtikuussa
2019. Tuloksista ilmenee, että kiinteistö vaatisi remontointia, mikäli sinne osoitettaan
sijoitettavaksi toimintaa. Saatujen tutkimustulosten pohjalta on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja kiinteistön saneeraamiselle.
Kiinteistön peruskorjauksen osalta on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa, jotka poikkeavat
laajuudeltaan suuresti. Suppeimmassa vaihtoehdossa suoritetaan lähinnä rakenteiden tiivistämisiä, keskimmäisessä vaihtoehdossa uusitaan alapohjaa ja suoritetaan
tiivistyksiä, kun taas laajimmassa vaihtoehdossa suoritettaisiin hyvin laaja peruskorjaus. Peruskorjauksen eri vaihtoehtojen hinnat vaihtelevat suuresti, eikä kovin tarkkoja summia voida esittää ennen kuin on teetetty lisätutkimuksia, tiedetään mihin
käyttöön tiloja suunnitellaan ja kuinka laaja remontti tähän pääsemiseksi tulisi tehdä.
Myös kiinteistön myyminen tai purkaminen voisivat olla vaihtoehtoja. Peruskorjausvaihtoehtoja esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. 06470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus;
-

PÄÄTÖS:

lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä ja
ellei kiinteistöä 30.6.2020 mennessä ole saatu myydyksi, rakennuksen purkamista vuoden 2020 aikana.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 23.9.2019 § 137
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
TARKENNETTU
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää asettaa Nuppulan kiinteistön myytäväksi.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tarkentama ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

30.3.2020
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Merkittiin, että kokouksen aluksi kunnanhallitus kuuli asiantuntijana tekninen johtaja
Petri Hännistä.
_________
Khall 9.12.2019 § 186
Kohde on ollut myytävänä Kiertonet -palvelussa määräalana, jonka pinta-ala on n.
3.800 m2. Huutokauppa on päättynyt 7.11.2019. Kohteesta annettu korkein tarjous oli
1.500 euroa. Korkeimman tarjouksen tehnyttä on kuultu hänen suunnitelmistaan kiinteistön jatkokäytöstä. Ottaen huomioon kohteen keskeinen sijainti ja tontin koko, korkeinta tarjousta ei voida pitää riittävänä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hylätä huutokaupassa annetun korkeimman tarjouksen.
Kunnanhallitus päättää asettaa kohteen uudelleen myytäväksi suljetulla tarjouskilpailulla. Tarjouksissa on tarjottavan hinnan lisäksi kuvattava suunniteltu kiinteistön jatkokäyttö.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 30.3.2020 § 65
Kohde asetettiin myytäväksi suljetulla tarjouskilpailulla. Tarjoukset tuli jättää suljetussa kirjekuoressa 9.3.2020 klo 12 mennessä. Tarjouksen liitteenä pyydettiin esittämään lyhyt selvitys kiinteistön tulevasta käyttötarkoituksesta, sekä siitä miten tuleva
käyttö kehittää Isonkyrön keskusta-aluetta. Tarjouspyynnössä kiinteistö on ilmoitettu
myytävän n. 3.880 m² kokoisella tontilla.
Asetettuun määräaikaan mennessä saatiin kaksi (2) tarjousta. Molempien tarjousten
tekijöiden kanssa on käyty neuvottelut, joissa on käyty tarkentava keskustelu tulevasta käyttötarkoituksesta. Käytyjen neuvottelujen pohjalta on kauppahinnaltaan korkeimman tarjouksen tehnyt tarjous todettu sellaiseksi, että toteutuessaan se kehittäisi
Isonkyrön keskusta-aluetta.
Korkein saatu tarjous on 11.000,00 euroa. Käyttötarkoitukseksi tarjouksessa on ilmoitettu, että rakennus kunnostetaan ja siihen ositetaan asunto-, liikehuoneistoja sekä
mahdollisesti kokoontumistila. Näin ollen tilat tulisivat yleiseen vuokraukseen ja kehittäisivät Isonkyrön keskustaa.
Nuppulan kiinteistön tasearvo on 40.944,15 euroa.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

KJ:N
EHDOTUS:
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Kunnanhallitus päättää
-

PÄÄTÖS:

30.3.2020

myydä Nuppulan kiinteistön (erotettava määräala Kyröönkeskus-nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 152-403-10-0) korkeimman tarjouksen tehneille
11.000,00 euron kauppahintaan sekä
hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

30.3.2020
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IKOLAN KOULU / TARJOUS
Khall 13.1.2020 § 6
Kunnanhallitus on 21.5.2018 merkinnyt toimitilasuunnitelman tiedoksi ja lisäksi päättänyt muun ohella, että Ikolan koulu asetetaan myytäväksi Kiertonet.fi -huutokauppapalvelussa ehdolla, että kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä huutokaupassa jätetyn korkeimman tarjouksen.
Rakennuksessa on kahden käyttökerroksen lisäksi ullakko ja kellaritilat. Kerrosalaa
on yhteensä 807 m2.
Koulurakennus on pääosin valmistunut vuonna 1939, mutta vuosien saatossa on
tehty muutos- ja perusparannustöitä. Lämmitys toimii kaukolämmöllä. Kiinteistö on
liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Koulun noin 6.000 m2 kokoisesta pihapiiristä löytyy myös vanha maakellari/varastorakennus.
Huutokauppa on päättynyt 6.11.2019. Kohteesta annettu korkein tarjous oli 2.500
euroa. Kohde on ollut aikaisemmin myytävänä 30.7.2018 päättyneessä huutokaupassa. Tuolloin korkein annettu tarjous oli 5.200 euroa. Korkeimman tarjouksen jättänyttä on kuultu kiinteistön suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Ottaen huomioon
kohteen keskeinen sijainti ja tontin koko, korkeinta tarjousta ei voida pitää riittävänä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hylätä huutokaupassa jätetyn korkeimman tarjouksen.
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan käymään neuvotteluja kiinteistön myymiseksi.
_________

Khall 30.3.2020 § 66
Yksityiset henkilöt ovat tehneet Isonkyrön kunnalle ostotarjouksen Ikolan koulusta.
Heidän kanssaan on käyty neuvotteluja kiinteistön tulevasta käytöstä ja kaupan ehdoista.
Esitetty tarjous on summaltaan 16.800,00 euroa. Kiinteistön tulevan käytön osalta
on sovittu, että Isonkyrön kunta vuokraa osan rakennuksen tiloista ja luovuttaa ne
edelleen Vaasa-opiston käyttöön kurssien opetustiloiksi.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

30.3.2020

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä
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MARKKINOINTISTRATEGIA / TOIMEENPANOSUUNNITELMA / TILANNEKATSAUS JA TYÖRYHMÄN MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN
Jaosto 5.2.2018 § 9
Isonkyrön kunnassa on koettu tarvetta uuden markkinointistrategian luomiseen uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelemiseksi. Markkinointistrategia on osa Julia
Niskasen pro gradu -tutkielmaa ”Kökkähenkeä vai ei? Paikkaimagon hyödyntäminen
suomalaisen maaseutukunnan paikkabrändin johtamisessa.”
Niskasen tutkimustyö ajoittui huhtikuuna ja marraskuun 2017 välille. Hän on esitellyt
tutkimuksensa tuloksia kunnanvaltuustolle valtuustoseminaarissa 28.9.2017. Niskasen tutkimuksen tarkoituksena on toimia pohjana ja tiedonlähteenä Isonkyrön uuden
markkinointistrategian toteuttamiseksi. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 30 isokyröläistä, jotka kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja mielikuvistaan Isoonkyröön
liittyen.
Oheismateriaalina jaettavan kirjan ”Isokyrö maailmankartalle – Kunnan kehittäminen
tutkimustiedon pohjalta markkinoinnin ja viestinnän keinoin” on tarkoitus tiivistää tutkimustulokset helppolukuiseksi kokonaisuudeksi sekä toimia käsikirjana Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi tutkimustiedon pohjalta.
Haastattelujen tuottamista tuloksista on johdettu seuraavat tavoitteet Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi:
1) Laatu (s. 30)
- laadukas perusarki pääteemaksi, vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen viestinnän kehittäminen
- toimivan kunnanjohdon korostaminen viestinnässä
- liikenneyhteyksien tehostettu viestintä
- yhteisten tilojen luominen ympäristöön
2)
-

Kilpailukyky (s. 33)
yrittäjyys-imagon kehittäminen
kunnanjohdon läpinäkyvä viestintä
kumppanuuksien ja avoimuuden korostaminen
näkyvyyden parantaminen valtatiellä
yhteisten yritystilojen luominen

3)
-

Merkityksellisyys (s. 36)
luonnon ja Kyrönjoen korostaminen
kunnan aktiivisuuden ja kulttuurin korostaminen
historian kohdentuminen matkailijoihin
infopisteen kehittäminen matkailijoille
joen näkyvyyden parantaminen
visuaalisen ympäristön hyödyntäminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

30.3.2020
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
-

hyväksyy edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 19.2.2018 § 30
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen kuitenkin niin, että markkinointityöryhmä nimetään myöhemmin.
_________

Khall 26.3.2018 § 66
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää nimetä markkinointityöryhmän.
Ehdotus hyväksyttiin ja markkinointityöryhmään nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
_________

Khall 4.3.2019 § 33
Markkinointityöryhmä järjestäytyi 19.4.2018 ja valitsi puheenjohtajaksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilän. Markkinointityöryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

30.3.2020
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Alkuvaiheessa työ painottui työryhmän tavoitteiden kartoitukseen: mitä markkinointistrategialla haetaan, mitkä ovat sen tavoitteet ja millä resursseilla markkinointia tehdään sekä millainen on Isonkyrön ”brändi”. Työn aikana on kuultu myös Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy:tä heidän ajatuksistaan yhtiön ja kunnan vuokra-asuntokannan
kehittämiseksi.
Syksyllä valittiin Semio Oy yhteistyökumppaniksi workshoppäivän järjestämiseen
tammikuussa. Workshoppäivän jälkeen asiaa on työstetty eteenpäin yhteistyössä
Semion kanssa helmikuun kokouksissa ja keskustelujen pohjalta Semiolta on pyydetty tarkennettu tarjous välittömistä toimenpiteistä (1. perusasiat), markkinointistrategiasta (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavista markkinointitoimenpiteistä (3).
Semio on antanut tarkennetun tarjouksen 27.2.2019. Tarjous jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Markkinointistrategiaa varten on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa Elinkeinoja kaavoitusjaoston kustannuspaikalle 12012 yhteensä 20.000 euron määräraha.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

merkitä markkinointistrategian valmistelutilanteen tiedokseen, ja

-

tarkentaa markkinointityöryhmän toimeksiantoa siten, että se sisältää Semion
tarjouksen mukaisten kohdan 1. perusasiat toimenpiteet, markkinointistrategian
laadinnan (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavat markkinointitoimenpiteet (3). Markkinointistrategia tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun se on valmistunut.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.6.2019 § 89
Markkinointityöryhmä on jatkanut työtään kevään 2019 aikana kolmessa kokouksessaan. Liitteen mukainen markkinointistrategia esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille jaetaan oheismateriaalina käsikirjan luonnos,
joka sisältään Isonkyrön brändin, puhetavan ja viestit eri kohderyhmille sekä visuaalisen ilmeen.
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen markkinointistrategian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.2.2020 § 26
Markkinointistrategian täytäntöönpanoa varten on varattu vuoden 2020 talousarviossa Elinkeino- ja kaavoitusjaoston kustannuspaikalle (12012) 10.000 euron määräraha.
Kunnanhallituksen iltakoulussa 27.1.2020 on ideoitu kunnan markkinointia ja iltakoulussa on esitetty ajatuksena markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Toimeenpanosuunnitelmaa varten on tarkoitus perustaa valmistelutoimikunta.
Semio Oy:ltä on pyydetty 28.1.2020 tarjousta yhtiön mahdollisesta roolista toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää perustaa markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman
laatimista varten valmistelutoimikunnan ja valitsee toimikuntaan jäsenet.
Toimikunnan tulee valmistella toimeenpanosuunnitelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 31.5.2020 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja valmistelutoimikuntaan valittiin Antti Iivari, Helena TuuriTammela ja Tero Kankaanpää. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Helena TuuriTammela ja esittelijäksi Tero Kankaanpää. Asiantuntijana toimikunta voi käyttää
Arto Kohtalaa.
_________

Khall 30.3.2020 § 67
Toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Osaa suunnitelluista toimenpiteistä on perusteltua viedä eteenpäin jo ennen työryhmän työn valmistumista. Toimikunnan puheenjohtaja ja esittelijä antavat kokouksessa tilannekatsauksen toimikunnan työstä.
Poikkeusoloissa ei-kriittisiä toimintoja joudutaan myös lykkäämään myöhemmäksi,
minkä vuoksi toimikunnan työ tarvitsee todennäköisesti lisäaikaa.
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee toimikunnan tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää myöntää toimikunnan työlle lisäaikaa 30.6.2020 saakka.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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RAKENNUSJÄRJESTYS
Ymp.ltk 10.9.2019 § 58
Kunnanvaltuusto on talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä antanut Ympäristölautakunnalle tehtäväksi rakennusjärjestyksen uudistamisen. Rakennustarkastaja on
valmistellut yhteistyössä naapurikuntien kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestyksen luonnoksen.
RT:N EHDOTUS
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestykseksi ja asettaa ne nähtäville.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Ymp.ltk 17.12.2019 § 78
Rakennustarkastaja on valmistellut rakennusjärjestyksen ehdotuksen saatujen lausuntojen perusteella. Lausuntojen huomiointi selviää rakennusjärjestyksen kommentit liitteestä ja varsinaisesta rakennusjärjestysehdotuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei nähtävilläoloaikana merkittäviä muutoksia edellytetty tehtäväksi.
Ympäristölautakunta siirtää liitteenä olevan rakennusjärjestysehdotuksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta päättää siirtää rakennusjärjestyksen käsitellyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 13.1.2020 § 11
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää asettaa rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 30 päivän
ajaksi. Nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä sekä kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.

KÄSITTELY: Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
MUUTETTU
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Khall 3.2.2020 § 22
Kunnanjohtaja kutsui koolle 20.1.2020 kunnanhallituksen puheenjohtajiston, rakennustarkastajan ja hallintojohtajan käsittelemään rakennusjärjestysehdotusta. Esityslistan oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan rakennusjärjestysehdotus, johon palaverin jälkeen tehdyt muutokset on esitetty keltaisella. Lausuntojen
perusteella jo ennen lautakuntakäsittelyä muutetut kohdat on merkitty edelleen vihreällä. Ko. korostukset poistetaan pöytäkirjan liitteestä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää asettaa liitteen 1 mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen
nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä
sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Helena Tuuri-Tammela Jaakko Pukkisen ym. kannattamana
ehdotti, että rakennusjärjestysehdotuksen 13 §:stä,16 §:stä ja 39 §:stä poistetaan
tarkentavia tekstejä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti poistaa ko.
tekstit. Kukaan ei ilmoittanut vastustavansa tekstien poistamista.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että pykälistä 13, 16 ja 39 poistettiin tarkentavia tekstejä.
Kunnanhallitus päätti asettaa liitteen 2 mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä sekä
kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.
Kunnanjohtaja ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen em. tekstien poiston johdosta.
________

Khall 30.3.2020 § 68
Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä 6.2.-13.3.2020. Määräaikaan mennessä saapui neljä lausuntoa. Oheismateriaalina jaetaan kunnanhallituksen jäsenille
kooste lausunnoista. Lausuntojen johdosta rakennustarkastajan ehdotuksesta rakennusjärjestykseen on tehty vähäisiä muutoksia 16 §:ään.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

-

Isonkyrön kunnan rakennusjärjestys hyväksytään liitteen mukaisena ja se tulee
voimaan toisen kuukauden alusta sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on sen hyväksynyt,
kumoaa kunnanvaltuuston 13.6.2002 § 5 hyväksymän rakennusjärjestyksen.
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_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 30.3.2020 § 69
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 11.3.2020 § 24;
Vesijohtoverkoston korvausinvestoinnin loppuselvitys
2. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 11.3.2020 § 23;
Katujen perusparantaminen loppuselvitys
3. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 11.3.2020 § 22;
Vesimittarien etäluettaviksi uusimisen loppuselvitys
4. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 11.3.2020 § 21
Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikan rakentamisen loppuselvitys
5. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 11.3.2020 § 20;
Marttilantien ja Piiloluolantien kunnallistekniikan rakentamisen loppuselvitys
6. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 11.3.2020 § 19;
Peruskorjaushankkeiden varauksen loppuselvitys
7. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirje 24.3.2020 jäsenkuntien hallituksille koronaviruksen aiheuttaman taudin johdosta aiheutuvista kustannuksista

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.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 30.3.2020 § 70
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §: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:

Hyvinvointilautakunta
18.02.2020
Sivistyslautakunta
12.03.2020
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 18.3.2020 § 4/
Kunnanviraston ulko-ovien sulkeminen ja kokoontumisten rajoittaminen
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 18.3.2020 § 17/
Talousarviolainan nostaminen
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 24.3.2020 § 20/
Palvelimien ja levyjärjestelmän hankinta

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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YHTEISTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN
Yt 30.3.2020 § 3
Kunnanhallitus käsittelee 30.3.2020 pidettävässä kokouksessaan yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä seuraavasti.
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 15 §:n mukaan:
”Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7
§:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä
viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.”
Vaikka em. yhteistoiminnasta annetun lain 15 §:n edellytykset täyttyvät tässä tilanteessa, pidämme Yt-toimikunnan kokouksen ennen kunnanhallituksen kokousta.
KÄSITTELY: Kunnanjohtaja esitteli kunnan talouden tämänhetkisen tilanteen kunnanhallituksen
30.3.2020 § 70 esittelytekstin pohjalta, joka on toimitettu Yt-toimikunnalle kokouskutsun yhteydessä ja joka liitetään myös tähän pöytäkirjaan alle.
Todettiin, että yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisessä koronavirusepidemia
on ollut laukaiseva tekijä.
Keskustelun kuluessa Aila Ojala ehdotti, että voidaanko koulunkäynninohjaajia käyttää oppilaille koulutehtävien ja läksyapuna.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen.
_________

Khall 30.3.2020 § 71
Vuoden 2020 talousarvio saatiin tasapainotuksen jälkeen niukasti ylijäämäiseksi, tilikauden ylijäämä on kunnanvaltuuston 14.11.2020 § 35 hyväksymässä talousarviossa 9.721 euroa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt useita vuotta
2020 koskevia epävarmuustekijöitä. Talousarviossa varauduttiin 1,0 % palkankorotuksiin. Kunta-alan neuvottelut ovat kesken ja neuvottelujen tulosta voi vain arvioida,
muiden alojen neuvottelutuloksien palkankorotukset ovat kuitenkin olleet merkittäviä.
Vuoden vaihteessa 2019-2020 valmistuivat lopulliset valtionosuuspäätökset, jonka
mukaan Isonkyrön kunta saa valtionosuuksia ja verotulomenetysten kompensaatiota
yhteensä 13,69 milj. euroa, mikä on 133.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.
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Tavoitteena tulee kuitenkin edelleen pitää, että vuoden 2020 tilinpäätös muodostuu
ylijäämäiseksi.
Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on 16.3.2020, 20.3.2020
sekä 24.3.2020 linjannut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hidastaa virustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa vähintään
13.4.2020 saakka, mutta niitä tullaan todennäköisesti jatkamaan.
Hallituksen päättämät toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi Suomen talouteen ja
Isonkyrön kunnan talouteen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) arvioi
17.3.2020, että koronaviruspandemia voi supistaa Suomen taloutta jopa viisi prosenttia vuonna 2020.
Isonkyrön kunnan talouteen em. toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi mm. verotulojen ja maksu- ja toimintatuottojen pienenemisenä. Toisaalta myös säästöjä syntyy
palvelutuotannon vähentyessä erityisesti toiminnoissa, jotka joudutaan edellä mainitusta syystä kokonaan keskeyttämään. Toisaalta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa joudutaan varautumaan palvelujen lisäämiseen. Selvää on kuitenkin, että
tulojen menetykset ja lisäkustannukset tulevat olemaan suuremmat kuin saatavat
säästöt. Tässä vaiheessa tarkkoja talouslukuja on mahdotonta tarkasti arvioida ja ne
riippuvat olennaisesti myös siitä, kuinka pitkään koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset jatkuvat.
Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) on 18.3.2020 ohjeistanut kuntia valmiuslakiin liittyvistä työnantajatoimenpiteistä. KT:n 25.3.2020 tekemän kyselyn mukaan ainakin
65 % kyselyyn vastanneista kunta-alan työnantajista on lomauttamassa henkilöstöään.
Hallintosäännön 66 §:n mukaan, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella tai
delegointipäätöksellä sen asettamalla toimielimellä.
Hallintosäännön 82 §:n mukaan kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen
periaatteista. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi
päättää palvelualueen johtaja.
Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työnantaja voi
lomauttaa työntekijän määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan
tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä
määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.
Työsopimuslain 5. luvun 2 §:n mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ
tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja
voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita
vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen
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perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään
90 päivää. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työnantaja saa lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi
oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.
KT:n ohjeissa viitataan myös työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, hänellä on oikeus saada palkkansa esteen
ajalta kuitenkin enintään 14 päivältä.
Maan hallituksen linjaukset koronavirustilanteen vuoksi aiheuttavat ko. lainsäädännössä tarkoitetun tilanteen niiden työntekijöiden osalta, joille ei ole osoittaa muuta
työtä toimintayksikön sulkemisen vuoksi. KT on suositellut ko. määräyksen soveltamista myös virkasuhteisiin. Koska virkasuhteisten osalta ei ole varmuutta lainkohdan
soveltamisesta virkasuhteisiin, on mahdollista käyttää myös työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta säädetyn lain 15 §:ää, jonka mukaan jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erityiset syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä,
voidaan 4 §:n 1 mom:n 1 ja 4 kohdassa sekä 7 pykälässä tarkoitetussa asiassa
tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun
perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla
työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.
Viranhaltijoiden osalta em. lainkohta mahdollistaa yhteistoimintamenettelystä poikkeamisen vastaavissa tilanteissa kuin työsopimussuhteisten osalta voidaan soveltaa
TSL:n 2 luvun 12 §:n 2 mom:a. Näissä tilanteissa virkasuhteiset voidaan lomauttaa,
lomautusilmoitusaika on 1 kuukausi.
Henkilöstömenojen säästämiseksi on luonnollisesti käytettävissä myös muita lainmukaisia keinoja.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää käynnistää YT-menettelyn tarvittavien henkilöstö- ja muiden
menojen säästämiseksi, jotta valtuuston vuodelle 2020 vahvistama talousarvion tulostavoite voidaan saavuttaa. YT-menettelyn piiriin kuuluu se osa henkilöstöstä, johon ei voida soveltaa TSL:n 2 luvun 12 §:n 2 momenttia tai yhteistoimintalain 15
§:ää tai joka ei toimi niissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtävissä, jotka koronavirustilanteen vuoksi on hoidettava. Nämäkin henkilöstöryhmät kuuluvat YT-menettelyn piiriin siltä osin kuin sovitaan koko henkilöstöä koskevista asioista. Lomautukset tällä päätöksellä voi olla enintään 90 päivää. Tavoitteena on vähintään
500.000 euron vuosisäästö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

PÄÄTÖS:

30.3.2020

Sivu

126

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jenni Jaatinen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi klo 20.42.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 57, 59, 61 - 67, 71
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 52 - 56, 58, 60, 68 - 70
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 57, 59, 61 - 67, 71
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