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Koronapandemian vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota hygieniaan sekä turvaväleihin. Ethän osallistu sairaana kokoukseen.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 9
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt § 10
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Vaissalo ja Juha Ahoketo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
27.5.2020
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS / PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN 2019 JA PAINOPISTEET 2020
Khall 3.2.2020 § 21
Kunnallisessa johtamisessa on tärkeää, että poliittisen ja ammatillisen johdon roolit,
toimivalta ja vastuut ovat selkeät. Johtajasopimuksen avulla on mahdollista luoda yhteiset pelisäännöt kunnanjohtajan ja poliittisen johdon kesken. Johtajasopimuksen
tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda luottamusta sopimusosapuolten välille. Johtajasopimus sisältää yleisesti ottaen keskeiset
toimintaraamit kunnanjohtajan työlle velvoitteineen ja oikeuksineen. Keskeisenä sisältönä johtajasopimuksessa ovat muun muassa kunnanjohtajan työn tekemisen
edellytyksiin, palvelussuhteen ehtoihin, työn arviointiin ja mahdollisesti aiheutuvien
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita.
Isonkyrön kunnanvaltuusto on 30.11.2017 § 64 hyväksynyt kunnanjohtaja Tero Kankaanpään johtajasopimuksen. Johtajasopimus sisältää mm. kunnanjohtajan tehtävät,
vuosittaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.
Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto
käyvät vuosittain kehityskeskustelun, jossa sovitaan vuosittaiset painopisteitten toteutumisesta ja uudet tavoitteet.
Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2019:
1. Kunnan johtaminen, palveluorganisaation kehittäminen ja toimintatapojen uudistaminen
-

henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito, palvelualueiden välisen yhteistyön edistäminen ja toimintatapojen uudistaminen

-

johtoryhmän työskentelyä tehostetaan vastaamaan Isonkyrön kunta- ja markkinointistrategian toteutusta. Johtoryhmän linjauksista ja tavoitteista raportoidaan
luottamushenkilöjohdolle.

-

hallintosäännön uudistaminen ja sisäisen raportoinnin kehittäminen sekä henkilöstöorganisaation sisällä että luottamushenkilöille.

-

kunta- ja markkinointistrategian kehittäminen jatkuu hyvässä yhteistyössä luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation kanssa

2. Kehittyvä asuminen ja elämisen ympäristö
-

tonttien myynnin tehostaminen ja kunnan asukasmäärä kasvaa

-

erilaisten asumismuotojen tarjonnan edistäminen

-

Tervajoen asemakaavaa edistetään ja muuta kaavoitusta valmistellaan kaavoitusohjelman mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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toimintojen tehostaminen ja kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö

3. Vuorovaikutuksen tehostaminen kunnan yritysten ja yrittäjäjärjestön kanssa
-

työpaikkojen ja yritysten lisääminen kunnan alueella

-

säännölliset yritysvierailut ja kuntalaistapaamiset

-

sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja kunnan edunvalvonta

4. Myönteisen kuntakuvan edistäminen
-

kunnanjohtaja edistää myönteistä kuntakuvaa yhdessä koko organisaation
kanssa

-

ennakoiva ja aktiivinen kuntalaisia palveleva tiedotus

-

markkinointistrategian toimeenpano

5. Kunnan talouden ohjaaminen
-

vuosikate kattaa poistot

-

laaditaan arviolaskelma kunnan taloudessa ja toiminnoissa tapahtuvista muutoksista sote- ja maakuntauudistuksessa

-

tiedonkulun varmistaminen maakunta- ja soteuudistuksessa kunnan ja maakunnan välillä sekä kunnan edunvalvonta uudistukseen liittyen

-

talousraportoinnin kehittäminen

6. Luottamusorganisaatio
-

kunnanjohtajan ja luottamushenkilöjohdon välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja ovat käyneet kehityskeskustelun ja vuoden 2019 tavoitteiden ja painopisteiden toteutuksesta 20.1.2020. Kunnanjohtaja on antanut kirjallisen itsearvioinnin vuoden 2019 tavoitteiden toteutumasta.
Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2020:
1. Isonkyrön kunnan aseman vahvistaminen markkinointia kehittämällä ja lisäämällä
-

Isonkyrön asema sekä vetovoimaisena että kehittyvänä yritysystävällisenä kuntana niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla

-

jatkuva markkinointi tulee osaksi kunnan toimintaa - ja siihen osallistuu koko
henkilökunta omalta osaltaan

-

kontaktit uusien yritysten saamiseksi kuntaamme - samalla tärkeää myös jatkuva yhteydenpito ja yhteistyö kunnan nykyisten yrittäjien kanssa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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osaavan työvoiman saanti

2. Kehittyvä kunta / asuminen ja eläminen
-

tiedotuksen tehostaminen kunnan tarjoamista palveluista kuntalaisille kaikilla
palvelualueilla

-

tonttimarkkinoinnin tehostaminen - puitteet uusilla asuntoalueilla kuntoon

-

asumismuotojen tarjonnan lisääminen sekä parantaminen

3. Isonkyrön kunnan asema maakuntamuutoksessa
-

muutokseen liittyvien viranomaispalvelujen mahdolliset siirrot sekä ns. ylimaakunnallisten palvelujen jatkon selvittäminen kevään 2020 aikana

-

lähipalvelujen turvaaminen kunnassa – myös lääkäripalvelut

4. Kunnan talouden ja toiminnan ohjaaminen
-

vuosikate kattaa poistot

-

kustannustehokkuus kunnan hankkeissa sekä budjettiraamissa pysyminen

-

hyvä yhteistyö kunnan johdon sekä luottamushenkilöiden välillä

-

jokainen johtoryhmän jäsen huolehtii omasta palvelualueestaan, huolehtii henkilökuntansa osaamisesta ja hyvinvoinnista sekä työtapojen kehittämisestä

-

kunnanjohtaja visioi ja toteuttaa Isonkyrön kunnan ns. suuria suuntaviivoja ja
tulevaisuuden kuvaa

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan kehityskeskustelut ja arviot vuoden 2019 toteutumisesta
sekä tavoitteet vuodelle 2020.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147
PUHEENJOHTAJAN
EHDOTUS:
Kunnanhallitus:
1) antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle, että johtajasopimukseen liittyvä keskustelu
vuoden 2019 tavoitteista kunnanjohtaja Tero Kankaanpään ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston välillä on käyty,
2) hyväksyy kunnanjohtajan vuoden 2020 painopisteet ja tavoitteet, ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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3) päättää antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi, että keskustelu kunnanjohtajan johtajasopimuksessa mainituista kuluvan vuoden 2020 tavoitteista on käyty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi klo 18.35-18.49.
__________

Kvalt 27.5.2020 § 11
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosainen)
yleisölehterille tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.04-18.08.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 17.2.2020 § 35
Marjut Pukkinen pyytää 11.2.2020 päivätyllä kirjeellään eroa luottamustoimista henkilökohtaisista syistä.
Marjut Pukkinen on Kansallisen Kokoomuksen 4. varavaltuutettu. Kunnanvaltuusto
on lisäksi valinnut hänet 15.6.2017 § 30 ympäristölautakuntaan 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.
Kansallisen Kokoomuksen 4. varavaltuutetuksi nousee Pasi Myllyniemi ja hänen jälkeensä seuraavat varavaltuutetut nousevat yhden sijan ylemmäksi.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
- myöntää Marjut Pukkiselle eron kunnanvaltuuston 4. varavaltuutetun tehtävästä
sekä ympäristölautakunnan jäsenyydestä
- valitsee ympäristölautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 12
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja ympäristölautakuntaan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Pirkko Viljanmaa ja koska Viljanmaa on toiminut Marjut Pukkisen varajäsenenä, Viljanmaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Johanna Perttilä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 17.2.2020 § 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.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 13
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja keskusvaalilautakuntaan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Soile Hakala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 14
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja todettiin, että uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.7.2020.
Merkittiin, että kunnanvaltuusto kuuli tässä asiassa asiantuntijana rakennustarkastaja Antti Lammia klo 18.12-18.22.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto
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VALTUUSTOALOITTEET JA KUNTALAISALOITTEET SEKÄ TOIMENPITEET JA KANNANOTOT
NIIDEN JOHDOSTA
Khall 11.5.2020 § 93
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Hallintosäännön 172 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä
kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Valtuutetun aloiteoikeudesta ja aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 140 §:ssä.
Kuntalain 23.4 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kunnanhallituksen aloitekäsittely on viivästynyt, koska kaikilta toimielimiltä ei saatu
ajoissa tietoa aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Aloitteet jaetaan oheismateriaaleina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
1. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 3.4.2017 jättänyt kuntalaisaloitteen kunnan
hoidossa olevien yksityisteiden hoidon omavastuuosuuden poistosta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 79, keskustellut asiasta vuoden
2018 talousarvion laadinnan yhteydessä ja päättänyt, ettei omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi.
Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 28.4.2020 § 32 yksityisteiden hoitojärjestelyn kustannukset vuosien 2009 ja 2018 väliseltä ajalta ja päättänyt, ettei
omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
2. 112 allekirjoittajaa (ens. Alisa Torkko ja Ada Minni) ovat 11.5.2017 tehneet
kuntalaisaloitteen, että nuorille osoitettaisiin oma paikka, missä he voisivat olla rauhassa.
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Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 33 todennut, että kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnan painopistealueisiin ja kehittämistarpeisiin nuorisotilan tilatarpeen selvityksen tekemisen 30.6.2017 mennessä.
Nuorisotilana Isossakyrössä toimii tällä hetkellä Pohjankyrön talon alakerran
kahviotila. Nuorisotilan aukioloajat on suunnattu eri-ikäisille nuorille siten, että eri
ikäryhmille on omat aikansa. Kävijämäärä on keskimäärin n. 20 nuorta, vaihdellen
ikäryhmästä riippuen 10-30 nuorta kerrallaan. Nuorisotilalla kävi vuonna 2016 n.
1.500 nuorta.
Tällä hetkellä joudutaan ottamaan huomioon myös muut tilan käyttäjät, joita on
harrastusryhmistä juhlatilaisuuksien kahvituksiin. Ei ole siis mahdollista sisustaa ja
järjestellä nuorisotilaa täysin nuorten näköiseksi ja nuorten ehdoilla.
Sivistyslautakunta esittää tilantarveselvityksessään, että toimiva ja ihanteellinen
nuorisotila käsittää useita eri osa-alueita. Parhaimmillaan tila on riittävän iso, jotta
sinne mahtuu tarpeeksi istumapaikkoja, pöytätilaa syömistä ja askartelua varten
sekä isoimmat pelipöydät (biljardi, pingis, ilmakiekko). Lisäksi tietysti sitten pienemmät asiat, kuten tietokonepiste, tv-taso sisältöineen jne. Varustusta huolletaan ja
päivitetään säännöllisesti. Tilan tulisi olla kutsuvan näköinen nuorille. Tähän kuuluu
esimerkiksi nuorten näköinen värimaailma sekä lisämukavuudet kuten esim. torkkupeitot ja tyynyt. Nuorisotilassa tulee työskennellä alan ammattilaisia, jotka huolehtivat tilan turvallisuudesta ja siitä, että siellä on kaikilla hyvä ja mukava olla. Ihanteellinen määrä ohjaajia on tilan koosta riippuen vähintään kaksi.
Sivistyslautakunta ehdottaa, että nuorisotilalle osoitetaan muu sopiva pelkästään
nuorisotoiminnalle varattu tila.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.9.2017 § 15 todennut, että nykyisten
henkilöstöresurssien puitteissa nuorisotilaa pidetään auki kolme kertaa viikossa, tiistai- ja torstai-iltaisin sekä perjantai-iltapäivisin. Nuorisotilassa on aina aikuinen valvoja, joka työskentelee tilassa yksin.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nuorisotilalle osoitettaisiin uudet tilat ja vaihtoehtoina tutkittaisiin joko kerhotupaa (seurakunnan omistama tila),
Ikolan koulua, kunnanvirastolta kuntosalilta vapautuvia tiloja tai uuden liikuntahallin
yhteyteen rakennettavia uusia nuorisotiloja. Lautakunta on esittänyt myös talousarvioesityksessään vuodelle 2018 määrärahaa nuorisotilan tuntityöntekijälle aukioloaikojen lisäämiseksi.
Kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 55 hyväksymä vuoden 2018 talousarvio sisältää mm.
seuraavan määräajan, jota kunnanhallitus on tarkentanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa 11.12.2017 § 207 seuraavasti (kursiivilla): Kunnan johtoryhmä laatii
Ikolan koululle, Pohjankyröntalolle ja Kotiteollisuustalolle käyttösuunnitelmat toukokuun 2018 loppuun mennessä.
- Käyttösuunnitelmaan voi sisältyä myös muita kunnan kiinteistöjä, esitys tehdään
kunnanhallitukselle
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Johtoryhmä on työstänyt käyttösuunnitelmaa kokouksissaan kevään aikana sekä
tehnyt katselmuksen kohteisiin. Käyttösuunnitelmaan sisällytettiin edellä mainittujen
kiinteistöjen lisäksi tällä hetkellä päiväkotikäytössä oleva Nuppulan kiinteistö, johon
nuorisotila voitaisiin sijoittaa vuonna 2019.
Nuppulan kiinteistön poistuttua päiväkotikäytöstä nuorisotilojen muuton valmistelu
Nuppulan kiinteistöön ja tilojen suunnittelu nuorisotoimintaan soveltuviksi on aloitettu
ja määrärahat on varattu vuoden 2019 talousarvioon.
Tekninen lautakunta ehdottaa 10.9.2019 § 77 kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä tai purkua vuoden 2020 aikana. Kunnanhallitus päätti 23.9.2019 § 137
hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallitus on 30.3.2020 § 65 päättänyt myydä Nuppulan kiinteistön.
Hyvinvointilautakunta ehdottaa 29.10.2019 § 44 kunnanhallitukselle, että Restahovin
tilat hankitaan kunnan nuorisopalvelujen käyttöön. Vuokrasopimuksen valmistelu on
kesken koronavirustilanteen ja siitä johtuvien kokoontumisrajoitusten takia.
Aloitteen käsittely on kesken.
___________
3. Harri Collin esittää 13.10.2017 kuntalaisaloitteessaan, että Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle tehtäisiin kevyen liikenteen väylä.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 81 päättänyt, että kevyenliikenteenväylän ja reitin suunnittelu aloitetaan vuoden 2018 aikana. Kadun rakentamisen
valmistelu aloitetaan, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankkeille investointimäärärahaa. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2018 § 29 todennut, että liikennejärjestelyt Peippoosen asuinalueelta valtatielle ovat nykymuodossa hankalat. Tervajoen
liikennejärjestelyjä selvitetään Tervajoen asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tervajoen osayleiskaavassa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja kevyenliikenteenväylälle Peippoosesta Kylkkälän koululle.
Vuoden 2018 talousarviossa on 100.000 euron investointimääräraha Peippoosen
alueen tiestön rakentamiseen. Myönnetyllä määrärahalla ei kyetä toteuttamaan kevyenliikenteen väylää taikka muitakaan liikenneratkaisuja koko esitetylle matkalle.
Määrärahalla voidaan vuoden 2018 aikana toteuttaa suunnittelu valitun ratkaisun
mukaan sekä esim. pienehkö osa kevyenliikenteenväylästä.
Kevyenliikenteenväylän suunnittelusta Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle on pyydetty tarjous keväällä 2018.
Tekninen lautakunta päätti 23.4.2018, § 29, että jatketaan valmistelua kevyenliikenteen reitistä Rullontien kautta ja aloite todetaan lautakunnan osalta keskeneräiseksi.
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Vuonna 2018 rakennettiin pyörätietä välille Kolhontie-Harvakyläntie kuivatuksineen.
Vuonna 2019 Peippoosen alueen tiestön urakassa rakennettiin pyörätietä välille Kolhontie - Siukuntie kuivatuksineen. Hanke toteutui suunnitelman mukaan.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
4. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaaajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________
5. Kai Lehtimäki esittää 2.5.2018, että uimahalli tehtäisiin esteettömäksi vammaisille.
Hyvinvointilautakunta esittää 20.9.2018 § 29 kunnanhallitukselle, että vuonna 2019
perustetaan valmisteluryhmä, joka yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa
uimahallin saneeraustarpeita ja koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 13.3.2019 § 13 todennut, että kirjasto- ja
vapaa-aikatoimenjohtaja on keskustellut teknisen johtajan kanssa muutoksista, joita
voidaan tehdä vuosihuollon yhteydessä ja mitkä muutostyöt jäävät vuodelle 2023
suunnitelmissa olevaan peruskorjaukseen. Allashissin hankinta ja asentaminen sisällytetään peruskorjaussuunnitelmaan.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________
6. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt 31.5.2018 aloitteen, jossa
esitetään energiankäytön tehostamista ja aurinkoenergian hyödyntämistä sähkön ja
lämmön tuottamisessa kunnan kiinteistöihin.
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Tekninen lautakunta esittää 21.8.2018 § 86 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Caverion Suomi Oy:n aurinkosähköjärjestelmän suunnittelutarjouksen. Mikäli aurinkosähköenergiavoimalan hanketta ei voida toteuttaa uuden liikuntahallin yhteydessä, se toteutettaisiin virastotalon tarpeisiin. Hankinnan rahoitusmuodoksi ehdotetaan leasingrahoitusta.
Vuoden 2019 aikana hanketta on suunniteltu hammashoitolan kiinteistöön ja asiasta
on laadittu mitoitusraportti. Hankkeen valmistelu jatkuu.
Hammashoitolan aurinkosähköjärjestelmä on edennyt toteutukseen kuluneen kevään aikana. Hammashoitolan katolle on asennettu aurinkopaneelia yhteensä n. 90
m2. Paneelista saatava teho on noin 16 kWp, mikä kattaa aurinkoisena päivänä
merkittävän osan kiinteistössä tarvittavasta sähköstä.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
7. Orismala seura ry on 19.6.2018 jättänyt esityksen tieosuuden Orismala-Valtaala
valaistuksesta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 § 49 todennut, että Orismalantie
on valtion pidettävä tie eikä kunta voi näin ollen rakentaa sen varteen katuvalaistusta ilman valtion tieviranomaisen lupaa. Valaistuksen rakentaminen kuuluu pääsääntöisesti valtiolle. Tekninen toimi neuvottelee valtion tieviranomaisen kanssa katuvalaistuksen rakentamisesta Orismalantielle ja toteaa aloitteen teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi. Tässä vaiheessa hankkeelle ei esitetä määrärahaa.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
8. Erkki Kuusikko esittää 20.6.2018 kuntalaisaloitteessaan, että kunta rakentaa
kuntalaisten käyttöön matonpesupaikan.
Matonpesupaikan rakentamiseen tähtäävät aloitteet on jätetty myös 26.5.2009 sekä
20.11.2012.
Tekninen lautakunta on aikaisempaan aloitteeseen liittyen 12.2.2013 § 16 päättänyt
aloittaa selvittämään sopivaa sijoituspaikkaa ko. toiminnalle ja toteuttaa kohteen
suunnittelun ja rakentamisen, mikäli toteutukselle myönnetään investointimäärärahaa. Kunnanvaltuusto on 18.4.2013 todennut 20.11.2012 jätetyn aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________
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9. Erkki Kuusikko on jättänyt 18.7.2018 kuntalaisaloitteen, jossa esitetään, että
Marttilantie valaistaan syksyn 2018 aikana.
Marttilantie on rakennettu vuoden 2019 aikana kaavan mukaiseksi välillä KyrööntiePaasitie. Kadunrakentamisen yhteydessä tielle on rakennettu myös katuvalaistus.
Marttilantien loppuosan rakentaminen välille Paasitie-Tolkintie on tulevien vuosien
investointi. Loppuosan katuvalaistus on tarkoituksenmukaista rakentaa kadunrakentamisen yhteydessä.
Aloite on loppuun käsitelty.
_________
10. Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 6.9.2018 valtuustoaloitteen uimahallin
toimintojen kehittämisestä.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 20.9.2018 § 29 ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että vuonna 2019 perustetaan valmisteluryhmä, joka
yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa uimahallin saneeraustarpeita ja
koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Hyvinvointilautakunta on todennut 13.3.2019 § 13, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja on keskustellut teknisen johtajan kanssa muutoksista, joita voidaan
tehdä vuosihuollon yhteydessä ja mitkä muutostyöt jäävät vuodelle 2023 suunnitelmissa olevaan peruskorjaukseen. Allashissin hankinta ja asentaminen sisällytetään
peruskorjaussuunnitelmaan.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
11. Nuorisovaltuusto on 7.11.2018 § 74 jättänyt aloitteen ilmaisesta ehkäisystä alle
25-vuotiaille.
Isonkyrön kunnan terveyspalvelut tuottaa Seinäjoen kaupunki. Perusturvalautakunta
on päättänyt 19.12.2018 § 52 pyytää lisätietoja Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan kannanotossa pyydetään saada lisätietoa mm. seuraavista asioista: tilastotietoja alle 25-vuotiaiden raskauksien määrästä, sukupuolitautien määrästä, raskauden keskeytysmääristä ja
siitä miten asian voisi organisoida, jos asiaan tulee myöntävä kanta.
Perusturvalautakunta on 19.12.2019 § 54 todennut, että Seinäjoen kaupunki on tehnyt päätöksen siitä, että Seinäjoki tarjoaa alle 20-vuotiaille naisille ilmaisen pitkäaikaisen ehkäisyn. Isonkyrön kunnassa on nyt mahdollista myös tarjota ilmainen pitkäaikainen ehkäisy alle 20-vuotiaille naisille. Seinäjoen kaupunki järjestää Isonkyrön
kunnan perusterveydenhuollon.
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Perusturvalautakunta päätti, että Isossakyrössä tarjotaan 1.1.2020 alkaen ilmainen
ehkäisy alle 20-vuotiaille isokyröläisille naisille Seinäjoen kaupungin ohjeistuksen
mukaisesti. Päätös on toimitettu nuorisovaltuustolle.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
12. Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen aidan saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.
Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamien kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen,
että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020
talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan
liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella
etenkin lapsille- ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kun vapaa-ajan tarpeisiin.
Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.
Tekninen lautakunta on päättänyt 1.10.2019 § 84, että Keskustan koulun aidan tarve
ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
13. Kalervo Mielty (+18 muuta allekirjoittajaa) esittävät 7.1.2019 Napuen patsaan
ympäristön välitöntä metsittämistä. Aloitteessa esitetään alueen metsittämistä vähintään 1-2 metrisillä metsäkuusen paakkutaimilla. Lisäksi esitetään mm. muistomerkille johtavan kujan ympärillä ja muistomerkin läheisyydessä olevien kantojen jyrsintää.
Tekninen palvelualue on selvittänyt mahdollisuuksia alueen uudelleen metsittämiseksi ja usean asiantuntijan mukaan lahottajasienen vuoksi alueelle ei voi istuttaa
kuusia eikä muitakaan havupuita ja tulevat kuusen taimetkin on poistettava. Alueelta
on määräajoin raivattava pois myös pajut ym. ylimääräinen kasvusto. Tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisinta on alueen siistiminen mahdollisimman luonnonmukaiseksi.
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Tekninen lautakunta on päättänyt 7.5.2019 § 45 toteuttaa 2.5.2019 päivätyn suunnitelman mukaisesti alueen maisemoinnin sekä todennut aloitteen teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
________
14. Isonkyrön Perussuomalaisten valtuustoryhmä on 15.2.2019 jättänyt valtuustoaloitteen henkilöstömäärien selvittämisestä vanhustenhoidossa sekä varhaiskasvatuksessa.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.2.2019 § 15 merkinnyt tiedoksi perusturvajohtajan selvityksen aloitteen perusteella. Sen hetkisen tilanteen mukaan;
Hoitomitoitus palvelukodilla on 0,54
Palvelukodin muu henkilöstön mitoitus on 0,12
Hoitomitoitus hoivaosastolla on 0,62
Hoivaosaston muu henkilöstön mitoitus on 0,13
Hoitohenkilöstörakenne palvelukodilla:
Sairaanhoitaja 1
Lähihoitaja 17
Hoitoapulainen 1
Varahenkilö 1
Hoitohenkilöstörakenne hoivaosastolla:
Sairaanhoitaja 6
Lähihoitaja 14
Varahenkilö 2
Kotipalvelun henkilöstörakenne:
Kotipalvelun ohjaaja 1
Lähihoitaja/Kodinhoitaja 17
Kotiavustaja 1
Varahenkilö 2
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.3.2019 § 8 on merkinnyt tiedoksi johtavan
rehtorin selvityksen aloitteen perusteella: Sen hetkisen tilanteen mukaan;
Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 8 ja lapsia hoitajilla omassa ryhmässä vaihdellen
3 – 4,5 lasta.
•
•

Orismalan ryhmis 12 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lähihoitaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa

•
•

Keskustan ryhmis12 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lastenohjaaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
27.5.2020

•
•
•

Tolkin ryhmis, vuorohoitoyksikkö 14 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lastenohjaaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa
1 kiertävä ryhmäperhepäivähoitaja

•
•

Tuuralan ryhmis 11 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lähihoitaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa

•
•

Välimäen ryhmis 12 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lastenohjaaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa

•
•
•
•

Päiväkoti Pikkutervakko / 12 + 23 lasta
alle 3 v./Metsätähdet
- yli 3 v. / Sinikellot
lastentarhanopettajaa
2 lastentarhanopettajaa
lastenhoitaja
1 lastenhoitaja
päiväkotihuoltaja
2 ryhmäavustajaa
0,5 kiertävä lastenhoitaja 0,5 kiertävä lastenhoitaja

•
•
•
•
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Lisäksi on:
2 kiertävää perhepäivähoitajaa
Avoin perhetupa:
ryhmiä 5 ja ryhmässä max. 7 lasta (2-6 v)
1 lastenhoitaja
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
15. Isonkyrön keskustan valtuustoryhmä jätti 14.2.2019 valtuustoaloitteen defibrilaattoreiden hankinnasta kunnan kiinteistöihin.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 13.3.2019 § 14 todennut, että tällä hetkellä
liikuntahallin eteisessä laite on ja sen käyttöön ovat saaneet koulutuksen sekä kirjaston että koulukeskuksen henkilökunta ja vapaa-ajalla tiloja käyttävät järjestöjen
edustajat. Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja kartoittaa johtoryhmässä, mihin kunnan kiinteistöihin ja palvelupisteisiin yhteishankintana laitteet hankitaan. Lautakunta
totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tekninen lautakunta on merkinnyt 4.6.2019 § 54 tiedokseen, että aloitetta on käsitelty kunnan johtoryhmässä 1.4.2019 ja todettu defibrilaattorin tarpeelliseksi. Johtoryhmässä on kartoitettu kiinteistöjä, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja siten laitteen tai
laitteiden hankinta olisi perusteltua. Yhteisesti on päädytty hankkimaan defibrillaattorit tässä vaiheessa uimahallille ja virastotalolle.
Tukipalvelu on hankkinut laitteet ja ne ovat kiinteistöissä toimintakuntoisina.
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Aloite on loppuun käsitelty.
__________
16. Erkki Kuusikko esittää 13.3.2019 kuntalaisaloitteessaan, että tekninen lautakunta suunnittelee keskusvaraston alueelle kylmän ulkovaraston, johon tällä hetkellä
avotaivaan alla säilytettävää konekalustoa, liikennemerkkejä, putkimateriaalia ym.
voitaisiin säilyttää. Hän esittää hankkeen toteuttamista vuoden 2020 talousarvioon
varattavalla määrärahalla.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.10.2019 § 85 todennut, että keskusvaraston kanssa samassa pihapiirissä toimii myös Stormossenin hyötykäyttöasema. Kuten aloitteessakin todetaan, piha on vilkkaassa käytössä ja piha-alueen siisteydessä
ja logistisessa toimivuudessa on kehitettävää.
Tekninen lautakunta esittää 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa vuoden 2020 talousarvioon 20.000 euron investointimäärärahaa keskusvaraston alueelle rakennettavalle katokselle ja pihan järjestelyille. Hanke toteutetaan, mikäli sille myönnetään investointimääräraha. Lautakunta totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Teknisen lautakunnan esittämä investointimääräraha on siirretty vuoden 2020 talousarviossa ennen kunnanhallituksen käsittelyä suunnitelmavuodelle 2021.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
17. Isonkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä on 23.5.2019 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Isonkyrön kunta ottaa käyttöön UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta toimintamallin, joka pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan todennut 15.8.2019 § 32, että kunnanhallituksen tulee tehdä päätös toimintamalliin hakemisesta sekä perustella, miksi kunta hakee malliin mukaan. Päätöksessä kunnan tulee nimetä Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilön sekä koordinaattoriryhmän, joka on vastuussa kehittämisprosessin kokonaiskoordinaatiosta. Toiminnan monialainen suunnitteluryhmä on tehnyt toimintamallin käyttöönotosta, jossa on perusteltu, miksi Isonkyrön kunta hakee mukaan toimintamalliin.
Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hakee Unicefin lapsiystävällinen kunta
-toimintamallin käyttöönottamista. Kunnanhallitus nimeää Lapsi-ystävällinen kunta yhteyshenkilön kunnasta ja valitsee koordinaatioryhmän hankkeelle.
Kunnanhallitus on 19.8.2019 § 116 päättänyt, että Isonkyrön kunta hakee
UNICEF:in lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönottamista liitteen mukaisesti, sekä mikäli Isonkyrön kunta valitaan malliin mukaan: nimetään Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilöksi johtavan rehtorin, valitaan koordinaatioryhmään johta-
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van rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen aluevastaava ja perhetyöntekijä. Lisäksi pyydetään neuvolaa, Mannerheimin lastensuojeluliittoa, Isonkyrön seurakuntaa sekä Kyrön Voimaa nimeämään
koordinaatioryhmään edustajansa syyskuun loppuun mennessä. Nimetään myös
koordinaatioryhmään luottamushenkilöedustajan ja koordinaatioryhmän puheenjohtajan sekä valtuuttaa koordinaatioryhmän tarvittaessa täydentämään kokoonpanoaan.
Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Sirkku Rajamäen sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi johtavan rehtorin.
Suomen Unicef ry:ltä on tullut 26.11.2019 kirje Isonkyrön kunnan valinnasta UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -yhteistyökumppaniksi 2020.
Koordinaatioryhmä on kokoontunut 16.12.2019 ja työ alkaa vuonna 2020 UNICEF:in
koulutuksella.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
18. Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat tehneet 23.5.2019 valtuustoaloitteen Napuen taistelun muistomerkin ja siihen liittyvän ympäristön laitteineen ottamisesta kunnan valvontaan ja hoitoon.
Napue100 juhlien järjestämistä varten on koottu toimikunta, joka on kokoontunut viimeksi 5.5.2020. Koronavirustilanteen johdosta toimikunta päätti, että juhlan järjestämisen edellytykset varmistetaan kesäkuulla. Edelleen toimikunnalla on valmiudet
juhlan järjestämiseen, mikäli kokoontumisrajoitukset eivät sitä estä. Aloitteen osalta
muistomerkin huoltamiseen liittyvien vastuiden määrittäminen on kesken.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
19. Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat 31.5.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen Isonkyrön sisäänajotielle eli Kyrööntien ylle sijoitettavista liehuvista mainoslakanoista matkailun kärkikohteista.
Tekninen johtaja on 7.5.2020 antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että tekninen
palvelualue voi selvittää tarvittaessa kustannuksia rakenteiden toteutuksesta.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
20. Erkki Kuusikko esittää 28.6.2019 kuntalaisaloitteessaan, että elinkeino- ja kaavoitusjaosto yhteistyössä teknisen osaston kanssa päivittää Isonkyrön Opaskartan.
Opaskartan päivitys ja 500 kpl karttoja on tilattu. Päivitetty kartta valmistuu tänä
vuonna.
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Aloite on loppuun käsitelty.
__________
21. Erkki Kuusikko on 16.7.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen lukion jätekatoksen rakentamisesta sekä laajennusosan terassin korjauksesta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 kokouksessaan esittänyt vuoden 2020 talousarvioon yhteensä 14.000 € investointimäärärahaa jätekatoksen- ja keittiösyvennyksen
liukuoven rakentamiseen.
Tekninen toimi on poistanut aloitteessa esitetyn terassin laudoituksen ja asfaltoinut
kyseisen alueen. Asfaltointi on rahoitettu kiinteistöhuollon käyttötalouden määrärahasta. Lautakunta on todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
22. Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ovat 15.7.2019 päivätyssä kuntalaisaloitteessa esittäneet, että Isonkyrön kunta ryhtyy pikaisiin toimiin ojatoimituksien käynnistämiseksi ja aloitteessa mainitun alueen ja muiden kunnan vastuulla olevien valuma-alueiden hulevesien hallinnan järjestämiseen ojatoimitusten ja muiden tarpeellisten järjestelyiden kautta.
Tekninen lautakunta on 10.9.2019 hyväksynyt Isonkyrön kunnan hulevesisuunnitelman sekä hulevesitulvariskiarvion. Hulevesisuunnitelmassa on tarkasteltu koko kunnan asemakaavoitettua aluetta hulevesien hallinnan näkökulmasta kokonaisuutena.
Työ perustuu kartta- ja paikkatietotarkasteluun, maastokäyntiin sekä asiantuntijakeskusteluihin. Työssä on nostettu esiin hulevesien hallinnan näkökulmasta haasteellisia paikkoja, keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseksi sekä muita lisäselvitystarpeita.
Hulevesisuunnitelmassa on esitetty alueet, joiden osalta kunnan tulisi ryhtyä toimiin
hulevesien hallinnan parantamiseksi ja järjestämiseksi. Näitä ovat mm. nykyisen hulevesiverkoston mittauksiin perustuva selvitys, nykyisten hulevesiliitosten jätevesiviemäriin selvittämiseksi, hulevesiverkoston laajentaminen ja saneeraaminen,
ojastojen vetokyvyn parantaminen sekä virtausreittien varmistaminen laadittujen
asemakaavojen toteutuessa.
Lapinmäen kaavoituksen yhteydessä on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma,
jossa on esitetty alueen hulevesien hallintatoimet, joiden avulla estetään mm. alapuolisen ojaston liiallinen tulviminen. Kyseiset hallintarakenteet on toteutettava viimeistään kaava-alueen rakentuessa. Lapinmäen yritysalueen hulevesien osalta
kunnan tulee ryhtyä toimiin Kurjenpuron (oja, johon Lapinmäen alueen hulevedet
laskevat) perkaamiseksi. Valtaosa Kurjenpurosta sijaitsee yksityisillä mailla, joten
ensi sijassa kunnan tulee neuvotella maanomistajien kanssa perkauksesta.
Merkittävä osa ojastoa ja tulevaa hulevesiverkostoa sijoittuu yksityisten maanomistajien alueille. Isonkyrön alueella on useita ojitusyhteisöjä, jotka on perustettu aikoi-
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naan ojitustoimituksessa. Näillä vanhoilla ojitusyhteisöillä on edelleen vesilain mukainen oikeus ja velvollisuus pitää ojat ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitelman
mukaisessa kunnossa. Ojitustoimituksessa on myös vahvistettu kustannusosittelu.
Ojitusyhteisön päätösvaltaa käyttää yhteisön kokous. Ojitusyhteisön jäseniä ovat
kaikki hyötyalueen sisäpuolella olevat kiinteistöt.
Jos yhteisön toiminta on hiipunut, voi yhteisön jäsen tai valvontaviranomainen kutsua yhteisön kokouksen koolle päättämään hallituksen, taikka yhden tai useamman
toimitsijan asettamisesta huolehtimaan yhteisölle kuuluvista velvoitteista. Yleisesti
hankkeille valitaan toimitsijat yhteisön sääntöjen mukaan.
Isonkyrön kunnan hulevesiverkoston rakentaminen edellyttää mittavia investointeja
ja toteuttaminen on mielekästä jakaa usealle vuodelle sekä yhdistää osin muun kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. Mikäli Isonkyrön kunta ryhtyy organisoimaan
ojatoimituksia asemakaava-alueilla sekä asemakaava-alueiden hulevesien vaikutusalueella, vaatii se lisäresursseja, joita ei ole huomioitu talousarvion suunnittelussa.
Tekninen lautakunta on esittänyt vuosien 2020-2022 talousarvioon investointimäärärahaa ainoastaan hulevesiverkojen rakentamiselle.
Tekninen lautakunta toteaa 1.10.2019 § 87, että Isonkyrön kunta on jo ryhtynyt toimiin aloitteessa esitettyjen hulevesitulvien hallinnan parantamiseksi. Lautakunta on
todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
23. Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ovat 2.8.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen,
jossa esitetään kiinteistöveroselvityksen tekemistä.
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.9.2019 § 55 todennut, että kuten aloitteessa on kirjattu, rakennuksia puuttuu kiinteistöverokannasta, joten osa kiinteistöjen omistajista selviää osittain ilman kiinteistöveron maksuvelvoitetta, kun taas suuri
osa maksaa kaikista rakennuksistaan lain mukaisen kiinteistöveron. Paikkansa pitää
myös se, että ajan tasalla oleva rekisteri helpottaa jatkossa viranomaisten työtä.
Kiinteistöjen omistajilla on jo nykyisellään velvollisuus tarkastaa kiinteistöverojen tiedot ja ilmoittaa puuttuvat rakennukset ja korjata virheelliset tiedot. Verottajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2020 on käytössä Omavero-palvelussa kiinteistöveroosio, jonka avulla verovelvollinen voi korjata tiedot myös sähköisesti verottajan tietokantaan. Korjaaminen edellyttää kuitenkin hieman tietoteknistä osaamista ja oikeiden tietojen selvittäminen edellyttää keskivertoa parempaa asiantuntemusta esimerkiksi pinta-alojen määrittämisen suhteen. Verottajan rekisteriin lisättävien rakennusten siirtyminen Rakennus- ja huoneistorekisteriin on epätodennäköistä.
Mikäli ympäristölautakunta teettää kiinteistöveroanalyysin, jolla verottajan ja väestörekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisteriaineisto koneellisesti vertaillaan,
syntyy siitä eroavaisten tietojen aineisto. Tämän aineiston tarkastaminen ja tietokantaan kirjaaminen on arvioitu palvelutarjoajien toimesta edellyttävän noin kahden
henkilötyövuoden työpanosta.
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Valtiovaraniministeriön mukaan meneillään oleva kiinteistöverouudistus astuu voimaan vuonna 2022, jolloin kiinteistöjen verotusarvot on määritetty uudella tavalla.
Rakennustarkastaja ehdotti, että ympäristölautakunta varaa vuoden 2020 talousarvioon esitetysti 25.000 € kiinteistöveroselvityksen tekemiseen. Määrärahalla voidaan hankkia edellä mainittu selvitys, jonka tuloksesta voidaan paremmin arvioida
verottajan ja väestörekisterikeskuksen rekistereistä puuttuvan rakennuskannan kokoa, josta taas voidaan arvioida mahdollista verokertymän lisääntymistä. Saatavan
tiedon perusteella voidaan taas arvioida varsinaista rekistereiden ajantasaistamistyöhön ryhtymistä. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 2-3 ympäristölautakunta on päättänyt, että rakennustarkastajan ehdotus on hylätty.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
24. Heli Katajamäki on 12.8.2019 tehnyt kuntalaisaloitteen koulutien turvallisuuden
tarkistamisesta ja parantamisesta Kylkkälän koululle.
Tekninen johtaja on vastannut, että aloite ajankohtainen ja koulutien turvallisuutta on
mietitty mm. valmisteilla olevan Tervajoen asemakaavassa.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
25. Kylkkälän koulun ja päiväkoti Pikkutervakon vanhempainyhdistys on
12.9.2019 lähettänyt kuntalaisaloitteen kouluteiden turvallisuuden parantamisesta
Kylkkälässä.
Tekninen johtaja on vastannut, että aloite ajankohtainen ja koulutien turvallisuutta on
mietitty mm. valmisteilla olevan Tervajoen asemakaavassa.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
26. Jukka Perttilä on esittänyt 13.8.2019 kuntalaisaloitteessaan kunnallisveroprosentin alentamista.
Kunnanhallitus on esittänyt 29.10.2019 § 154 kunnanvaltuustolle, että pidetään kunnan tässä taloudellisessa tilanteessa tuloveroprosentti nykyisellään ja aloite kunnallisveron alentamisesta todetaan loppuun käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 31 todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
27. Liisa Vaismaa on 2.9.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen kuntoportaista Välimäen
kallioille.
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Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
28. Erkki Kuusikko esittää 18.11.2019 päivätyllä kuntalaisaloitteella, että henkilökunnan työnkuvaukset päivitetään ajantasalle.
Kunnan johtoryhmä on 13.1.2020 käsitellyt aloitetta ja todennut, että tehtävänkuvat
on päivitettävä aina kehityskeskustelujen yhteydessä, joissa on huomioitava kuntastrategia ja erityisesti asiakas- ja digitalisaationäkökulmat. Puutteet tehtävänkuvissa korjataan kehityskeskustelujen 2020 yhteydessä. Samalla on todettu, että
palvelualueiden johtajat raportoivat aloitteen johdosta tehdyistä toimista hallintojohtajalle huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen aloite etenee henkilöstöjaoston käsittelyyn.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
29. Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ovat 8.12.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen urheilijoiden stipendisäännön uudistamisesta.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 14.1.2020 § 19 hyväksynyt vuoden aikana parhaan sijoituksen perusteella jaettavan urheilustipendisäännön.
Lisäksi lautakunta päätti, että hyvinvointijohtaja myöntää stipendit viranhaltijapäätöksellä säännön mukaisesti, mikäli stipendien kokonaissumma on budjetin rajoissa. Mikäli stipendien kokonaissumma ylittäisi budjetoidun summan, päättää
stipendien myöntämisestä hyvinvointilautakunta. Mikäli hakemuksia tulee hakuajan päättymisen jälkeen, voidaan ne myöntää, jos budjetissa on rahaa jäljellä,
muussa tapauksessa myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Stipendinsaajille järjestetään erikseen päätettävä yhteinen palkitsemistilaisuus tai
-juhla muiden hyvinvointilautakunnan palkittavien kanssa.
Lautakunta esittää, että kunnanhallitukselle jätetään mahdollisuus korottaa summaa poikkeuksellisen merkittävän saavutuksen johdosta. Hyvinvointilautakunnan
osalta kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
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Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi em. selvityksen
aloitteiden käsittelystä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 15
PÄÄTÖS:
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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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
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
27.5.2020
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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
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

TA 2019
+muutos

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto
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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
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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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

Sivu
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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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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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.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 16
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
Tark.ltk 12.2.2020 § 10
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle
muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomusta kokouksissaan;
12.2.2020 § 10, 16.3.2020 § 16, 29.4.2020 § 20, 7.5.2020 § 24, 14.5.2020 § 29 ja
18.5.2020 § 33.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tark.ltk 18.5.2020 § 33
Liitteenä on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019.
ESITYS:

Tarkastuslautakunta
• hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2019
• esittää arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle.

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 17
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunto on annettava ennen
vuoden 2021 talousarviokäsittelyä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
27.5.2020

Sivu
48

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.
__________

Tark.ltk 14.5.2020 § 28
Tilintarkastaja JHT, HT Ilari Karhu esittelee tilintarkastuskertomusta v. 2019.
Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 14.05.2020 esittänyt tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus (liite) on luovutettu tarkastuslautakunnalle 14.05.2020.
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Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 050
0868513.
ESITYS:

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta
•

merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019

•

saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle

•

esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 18

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 sekä hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen
ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Merkittiin, että valtuutettu Timo Karhu poistui kokouksesta ja oli poissa tämän asian
käsittelyn aikana klo 20.13-20.15.
_________
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VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on
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ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 9, 10, 11
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