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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 136 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kaikki
läsnäolo-oikeutetut osallistuvat kokoukseen paikan päällä.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 137 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

31.8.2020

Sivu

262

ETELÄ-POHJANMAAN LIITON UUDEN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 138
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on käsitellyt liiton perussopimuksen uudistamista kokouksessaan 15.6.2020 § 69 ja esittänyt uudistetun perussopimuksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi.
Etelä-Pohjanmaan liitto -kuntayhtymän olemassaolon ja toiminnan perusta on määritelty jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Ensisijainen tarve liiton perussopimuksen uudistamiselle johtuu Isonkyrön kunnan siirtymisestä valtioneuvoston päätöksellä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2021 alusta lukien. Samassa yhteydessä on nähty järkeväksi käydä läpi koko perussopimuksen ajantasaisuus.
Merkittävimmät muutokset voimassa olevaan perussopimukseen Isonkyrön liittymisen lisäksi liittyvät maakuntahallituksen mukaan mm. lainsäädäntöön. Uuteen perussopimukseen on kirjattu kuntalain velvoittavat lisäykset talouden seurannasta ja alijäämän kattamisesta. Alueiden käyttöä ja ympäristöä sekä aluekehittämistä koskevat määrittelyt on puolestaan jätetty sillä tavalla väljiksi, että jokainen yksittäinen lakimuutos ei edellytä perussopimuksen uudelleen avaamista, vaan maakuntavaltuusto voi tarvittaessa reagoida muutoksiin hallintosäännön puitteissa.
Liiton perussopimuksessa määritellyt tehtävät säilyvät ennallaan eli lakisääteisten
tehtävien lisäksi liitto huolehtii edelleen kuntien toimeksiannosta kulttuurin kehittämistehtävistä. Maakuntien liittojen yhteistoimintaa koskevat velvoitteet on säädetty
erillislainsäädännössä, minkä takia ne esitetään jätettäviksi pois uudesta perussopimuksesta. Liiton lakisääteiset toimielimet on määritelty perussopimuksessa, ja
muilta osin toimielinten perustamisesta päättäisi valtuusto tai hallitus. Jäsenkuntien
maksuosuuksien määräytymisperusteet säilyvät ennallaan. Peruspääomaa ei esitetä korotettavaksi.
Kuntayhtymän perussopimusta koskevat muutokset hyväksytään jäsenkuntien
valtuustoissa kuntalain sääntöjen mukaisesti. Jos perussopimuksessa ei ole toisin
sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Maakuntahallituksen 15.6.2020 § 69 käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että perussopimusluonnoksen 11 § ei vastaa kuntalain vaatimuksia. Tämän vuoksi kuntia on kehotettu hyväksymään perussopimusluonnos muutoin maakuntahallituksen esityksen
mukaisena, mutta sopimuksen 11 § hyväksyttäisiin muodossa ”Maakuntavaltuusto
on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä”. Ko. korjaus on tehty liitteen 11 §:ään.
Oheismateriaalina toimitetaan vanhan ja uuden perussopimuksen rinnakkaistarkastelu. Oheismateriaalissa 11 § on esitetty vielä alkuperäisen ehdotuksen mukaisessa
muodossa ”Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi kolmasosaa muista jäsenistä on saapuvilla.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

31.8.2020

Sivu

263

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy EteläPohjanmaan liiton uuden perussopimuksen liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYS UUDEKSI PIENTUKIMUODOKSI KYRÖNMAALAISILLE YRITYKSILLE SEKÄ YHYRESKEHITTÄMISYHDISTYKSEN KUNTARAHOITUS SIIRTYMÄKAUDELLA
Khall § 139
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueen
paikallinen Leader-ryhmä. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 16.6.2014 § 24 päättänyt,
että Isonkyrön kunta sitoutuu vuosina 2014-2020 Leader-toiminnalla tapahtuvan paikallisen kehittämisen rahoitukseen vuosittain 7,35 eurolla/asukas, kuten Laihian
kunta ja Vaasan kaupunkikin Vähänkyrön alueen osalta.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on lähestynyt alueen kuntia 18.6.2020 saapuneella
kirjeellä, liite koskien yhdistyksen Leader-toiminnan jatkumista, kuntarahoituksen
tarvetta uudella ohjelmakaudella sekä tehnyt esityksen pienyritystueksi Kyrönmaalla.
Strategian 2014-2020 toteuttamisesta ylijäävän kuntien rahoitusosuuden käyttäminen
YHYRES-alueen kunnat ovat maksaneet strategian toteuttamiseen 66.750 euroa
enemmän kuin mihin EU:lta ja valtiolta on saatu rahoitusta. Ohjelmakauden viimeisinä kuukausina tasataan Leader-ryhmien kesken käyttämättömiä EU- ja valtionosuuksia, joten YHYRES voi vielä saada lisää rahoituskiintiötä. Tämä on varsin
mahdollista, koska hankerahoituksen kysyntä YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n alueella on 2020 ollut erittäin suurta.
Maa- ja metsätalousministeriön oheistuksen mukaan kuntien maksama 66.750 euroa ei kelpaa siirtymäkauden tai tulevan ohjelmakauden rahoitukseksi. Siksi YHYRES-kehittämisyhdistys ry esittää, että YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallisen
strategian 2014 - 2020 toteuttamisesta ylijäävä kuntien rahoitusosuus käytetään uuden pientuen myöntämiseen yrityksille sekä sen aktivointiin, neuvontaan ja seurantaan. Kyrönmaalla voitaisiin ottaa käyttöön Pohjois-Pohjanmaan kahdessa Leaderryhmässä toteutettava yritysten pientukimuoto Startti- tai Bisnes-Leader. Leaderryhmä voisi myöntää tukea yritystoiminnan investointeihin tai kehittämiseen 200 –
1.500 euroa. Tukiprosentti on investointeihin 35 ja kehittämiseen 50. Tuelle luotaisiin
säännöstö pohjoispohjalaisten mallien mukaan, tuen myöntäisi YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n hallitus ja sen käytöstä raportoidaan kunnille normaalin vuosiraportoinnin yhteydessä. Esityksen mukaan tukea aletaan myöntää heti, kun kunnat antavat
suostumuksensa ja sitä myönnetään niin kauan kuin rahoitusta riittää.
Ohjelmakausi 2021-2027
Maa- ja metsätalousministeriö on lähtenyt valmistelemaan uutta ohjelmakautta,
jossa kuntarahan osuus on jatkossakin 20 % julkisesta rahoituksesta. Ministeriö julkaisi hakuohjeen paikalliseksi Leader-ryhmäksi 6.4.2020.
Siirtymäkausi 2021 (- 2022)
Tuleva ohjelmakausi ei pääse alkamaan vielä 2021 eikä todennäköisesti edes 2022.
Maa- ja metsätalousministeriö on tiedottanut, että ainakin vuosi 2021 on siirtymäkautta, suurella todennäköisyydellä myös vuosi 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että
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maaseudun kehittämistoimintaan, Leader mukaan luettuna, ei tule juurikaan katkosta. Hankkeiden ja yritystukien rahoittaminen jatkuu siirtymäkaudella nykyisen ohjelmakauden säännöillä ja uuden ohjelmakauden rahoilla. Leader-ryhmien alueisiin
ei tule tänä aikana muutoksia, joten YHYRES-kehittämisyhdistys ry jatkaa itsenäisenä toimijana joka tapauksessa ainakin tulevat kaksi vuotta. Siirtymäkauden kehittämisvarojen määrä ja YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n rahoituskiintiö selvinnevät
viimeistään keväällä 2021. YHYRES-kehittämisyhdistyksen mukaan kuntien sitoutuminen siirtymäkauden rahoitukseen tulee osoittaa syksyn 2020 aikana.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry esittää alueensa kunnille, että nämä varaavat talousarvion suunnitteluun alustavaksi kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan 7,5 euroa asukasta kohti vuosille 2021-2027. Siirtymäkaudella käytetään tulevan ohjelmakauden rahoitusta, joten esitys koskee myös sitä aikaa. Esitys perustuu kuluvan ohjelmakauden rahoitukseen ja se tarkentuu jatkossa. Rahoitusosuus laskutetaan
kaksi kertaa vuodessa tammi- ja heinäkuussa kuten kuluvalla ohjelmakaudella.
Isonkyrön kunnan rahoitusosuus olisi siirtymäajalla ja uudella ohjelmakaudella n.
34.000 euroa vuodessa eli arvioitu koko ohjelmakauden kuntarahoitus olisi Isonkyrön kunnan osalta n. 237.000 euroa (Isonkyrön kunnan asukasluku 31.12.2019 oli
4522).
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

että strategian 2014-2020 toteuttamisesta ylijäävän kuntien maksaman rahoitusosuuden 66.750 euroa voi käyttää uuden pientuen myöntämiseen yrityksille
sekä sen aktivointiin, neuvontaan ja seurantaan

-

esittää kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta sitoutuu Leader-toiminnalla tapahtuvan paikallisen kehittämisen rahoitukseen enintään 7,5 eurolla /asukas siirtymäkaudella vuonna 2021 ja mahdollisesti vuonna 2022.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KIRJASTOVIRKAILIJAN TEHTÄVÄNKUVAN JA TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTTAMINEN KIRJASTO- JA KULTTUURISIHTEERIN TOIMEKSI
Hyvltk 18.8.2020 § 57
Kirjastovirkailijan toimi on vapautunut irtisanoutumisen myötä 1.8.2020 alkaen.
Kyseiseen toimeen on kuulunut mm. lasten ja nuorten kirjastotyö, sisältäen varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt 10.3.2020 § 37 kulttuurisihteerin toimen muuttamista kulttuurituottajan toimeksi ja hakenut toimeen täyttölupaa kunnanhallitukselta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 57 siirtänyt asian käsittelyä.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 15.6.2020 § 121 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet, jossa käyttötalouden tehtäväalueiden menot (ulkoiset ja sisäiset yhteensä) eivät saa kasvaa verrattuna vuoden
2020 kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon, kuitenkin palkankorotuksiin
on varauduttava 1,35 %:n palkankorotusvarauksella. Myös palveluiden ostot ja
muut kiinteät toimintakulut kasvavat kuluvaan vuoteen verrattuna.
Kulttuurisihteerin toimea on hoidettu osa-aikaisesti noin 50 % työajalla. Kulttuurisihteerin tehtäviin on kuulunut kulttuuritoiminnan ja -tapahtumien suunnittelu ja
toteutus, sekä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuosittaiset lasten kulttuuriviikot loppuvuodesta ovat olleet kulttuuripalveluiden merkittävä tapahtumasarja, jossa kirjasto on ollut keskeinen tapahtumapaikka. Yhteistyötä kirjaston ja kulttuuritoimen kesken on tehty myös erilaisten näyttelyiden osalta.
Luontaisen yhteistoiminnan myötä kirjastovirkailijan ja kulttuurisihteerin toimenkuvat on mahdollista yhdistää saman tehtävänimikkeen alle, siten että uusi tehtävänimike kuuluu kelpoisuusvaatimuksiltaan ja palkkahinnoitteluluokaltaan
KVTES:n mukaiseen 02KIR050 -luokkaan.
Hallintosäännön 71 § mukaan palvelualueen johtaja (hyvinvointijohtaja) päättää
alaistensa vakinaisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
PÄÄTÖS:

kirjastovirkailijan toimi muutetaan kirjasto- ja kulttuurisihteerin toimeksi ja
kunnanhallitus myöntää ko. toimeen täyttöluvan 1.10.2020 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin.
________
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Khall 31.8.2020 § 140
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-6/2020 JA TOIMENPITEET SEN JOHDOSTA
Khall § 141
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Tämän jälkeen lautakuntien on tullut talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan täsmentää kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymiä vaikuttavuustavoitteita käyttösuunnitelmillaan
ja antaa palvelutoiminnan tuotantotavoitteita tulosyksiköille (osasto 04) siten, että
valtuuston antamat tavoitteet saavutetaan.
Kunnanhallituksen 13.1.2020 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon
sisältyy
- tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutuminen, meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4) lautakunnan hyväksymällä tasolla (osastotaso 4).
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen sanallisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä
- ennuste koko vuoden toteutumisesta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa
ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin
tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kuuden kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 50
(6kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Kirjaustavasta johtuen tammi-kesäkuun toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden
laskutusaikatauluista johtuen toteutuma sisältää muutamia vain kerran vuodessa
laskutettavia menoeriä ja toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio ei ole laskuttanut
vielä lainkaan vuoden 2020 menoja, myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-6/2020 on liitteenä.
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Vaalit-tulosyksikköön ei ole budjetoitu tuloja eikä menoja, koska vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.
Hallintopalveluissa työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat korvaukset kirjataan
vasta joulukuulle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet vähän suurempina kuin tasaisella
toteutumalla. Henkilöstökulut tasoittunevat loppuvuodesta, koska loma-ajan palkat
kirjautuvat tasetilille. Avustuksista maksetaan yrittäjille ja yhdistyksille myönnettävä
kesätyötuki, joka kirjautuu elo-syyskuulle. Kokonaisuudessaan hallintopalveluiden
talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahat sisältävät puolen vuoden kokouspalkkiot ja korvaukset. Määrärahojen riittävyys riippuu mm. kunnanvaltuuston ja hallituksen sekä muiden kunnanhallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta sekä neljännesvuosittain kirjattavat verotuskustannukset. Tulosyksikkö toteutunee tammi-kesäkuun toteumaprosentista
(64,7) huolimatta talousarvion mukaisena.
Pelastuslaitos on toteutunut täysin talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki on laskuttanut ensimmäisen laskun kuluvalta vuodelta vasta
elokuussa osavuosiraportin ottamisen jälkeen.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2020 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.
Muiden tehtäväalueiden toteutuminen
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käsittelee osavuosiraporttiaan kokouksessaan syyskuussa. Perusturvalautakunta on käsitellyt osavuosiraporttinsa kokouksessaan
30.6.2020, sivistyslautakunta kokouksessaan 20.8.2020, hyvinvointilautakunta
18.8.2020, tekninen lautakunta 18.8.2020 sekä ympäristölautakunta 18.8.2020.
Kaikkien tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-6/2020 ovat liitteenä.
Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-6/2020 on liitteenä.
Kunnanhallitus on 1.6.2020 § 111 käsitellyt tammi-maaliskuun osavuosiraporttia ja
samalla päättänyt edellyttää palvelualueita noudattamaan YT-menettelyissä esitettyjä seuraavia keinoja henkilöstökulujen alentamiseksi:
- esimies ja työntekijä suunnittelevat pitämättömät lomat siten, että lomapalkkavelka lyhenee merkittävästi, jolloin vanhoja lomia voi olla vuodenvaihteessa 2020-2021 pitämättä pääsääntöisesti enintään 10 päivää
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-

avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen tarkastellaan jokainen erikseen sen selvittämiseksi, voidaanko viran tai toimen tehtävät hoitaa sisäisin
järjestelyin
- esimiehiltä edellytetään tarkkaa valvontaa sen osalta, että ylitöitä tehdään
vain esimiehen määräyksestä.
Kunnanhallitus myös edellytti lautakunnilta tarkkaa taloudenpitoa ja kehottanut lautakuntia ja palvelualueita pidättäytymään vain välttämättömissä hankinnoissa.
Samalla kunnanhallitus on ehdottanut kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2020 investointiosaa muutetaan siten, että siitä poistetaan vuodelta 2020 seuraavat investointihankkeet: Pohjankyrön talon peruskorjauksen suunnittelu, 30.000 €, Katujen
korjaus peruskorjausohjelman mukaan, 150.000 € sekä Hulevesijärjestelmät hulevesien hallintasuunnitelman mukaan, 100.000 €.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-kesäkuun toteutumassa on 42,6 % ja toimintakulujen 47,0 %.
Vuosikate tammi-kesäkuulta on n. 1,41 milj. euroa.
Talousarvion toteutuman tarkastelujakso sisältää tammi-kesäkuun tulot ja menot.
Maaliskuun lopussa Suomessa aloitettiin koronapandemian rajoitustoimenpiteitä,
joista aiheutuvat tulojen menetykset ja menojen lisäykset näkyvät raportissa huhtikesäkuun osalta. Rajoituksista johtuen myös osa menoista on jäänyt toteutumatta,
esim. erikoissairaanhoidon kulut ovat olleet alkuvuotta alhaisemmat.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-kesäkuussa on 48,2 %
kun se tammi-maaliskuussa oli 24,8 %. Henkilöstökuluja on alentanut paitsi toukokesäkuulle ajoittuneet lomautukset, myös vuosilomien pitäminen ja sairauspoissaolojen vähyys. Lopulliseen henkilöstökulujen toteutumiseen vaikuttaa loppuvuoden
vuosilomat, 1.8.2020 maksetut palkankorotukset, joiden suuruus oli 26 euroa tai kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia sekä erityisesti loppuvuoden sijaistarve. Koko talousarviovuodelle palkankorotuksiin varattu 1,0 % riittää, koska korotuksen vaikutus
koko vuodelle on 0,51 %. Seuraavat palkankorotukset tulevat maksuun 1.4.2021.
Sen sijaan loppuvuoden sijaiskustannuksia on erityisen vaikea arvioida koronapandemiasta johtuen. Keväällä sijaispalkkakulut olivat alhaiset, koska sairauspoissaoloja oli vähän. Nyt syksyllä tilanne on erilainen, koska koulut ja varhaiskasvatus toimii normaalisti, mutta kouluun/varhaiskasvatukseen/töihin ei voi mennä vähäisissäkään flunssaoreissa.
Asiakaspalvelujen ostot ovat myös tasaantuneet alkuvuodesta. Tammi-kesäkuun
toteutuma oli 6,04 milj. euroa (48,6 %), kun ne tammi-maaliskuussa olivat 3,14 milj.
euroa (25,2 %). Toteutuma on kuitenkin n. 350.000 euroa viime vuoden vastaavaa
ajankohtaa korkeampi, jolloin erikoissairaanhoidon kulut olivat jo korkeat.
Vaikka tammi-kesäkuun toteutuma on toimintatuottojen osalta toteutunut lähes talousarvion mukaisena ja toimintamenoja ei ole ylitetty, koko kunnan talousarvion toteutumaan ja tilikauden tulokseen vaikuttaa erityisesti koronapandemian vaikutus
paitsi toimintatuottoihin ja -kuluihin, myös kunnan verotuloihin.
Verotuloja on budjetoitu talousarvioon 2020 yhteensä 15.426.636 euroa. Verotuloja
on saatu 7,82 milj. euroa, joka on 50,7 % budjetoidusta. Alkuvuoden hyvä verotulo-
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kertymä johtuu osin viime vuoden verotilitysten viivästymisistä ja on myös huomioitava, että joka vuosi koko vuoden verotulokertymää heikentää loppuvuoden oikaisut
ja palautukset (aik. marraskuun negatiivinen tilitys). Kunnalle verotulot tilitetään kertymiskuukautta seuraavana kuukautena. Näin ollen koronapandemian vaikutukset
kunnallisverokertymässä näkyvät vasta muutaman kuukauden osalta. Määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus ei näy vielä tammi-kesäkuun tilityksessä.
Verohallinto on julkaissut ensimmäisen alustavan arvion viime vuoden verotuksen
valmistumisesta. Verovuoden 2019 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille
ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2019
jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen. Muutetut aikataulut olivat käytössä jo viime vuonna.
Verottajan 3.8.2020 arvion mukaan vuoden 2019 verotuksen valmistuttua Isonkyrön
tilitetyn määrän oikaisu marraskuussa on 45.000 euroa (vuoden 2018 verotuksen
valmistuttua marraskuussa 2019 tilitetty oikaisu oli 117.000 euroa), veronpalautuksien osuuden arvioidaan olevan -1.141.000 euroa (-1.311.000 euroa viime vuonna)
ja jäännösverojen osuuden 572.000 euroa (515.000 euroa). Verottaja huomauttaa
kuitenkin, että erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun
vaihteessa.
Em. kuluvan vuoden tammi-kesäkuun verotulokertymästä ja vuoden 2019 verotuksen toteutuma-arviosta johtuen verotulot näyttäisivät toteutuvan lähes budjetoidusti,
mutta tammi-kesäkuun toteutumassa koronapandemian vaikutukset verotuloihin näkyvät vasta osittain ja siksi koko vuoden toteutuma jäänee budjetoidusta.
Suomen kuntaliiton tuorein kuntakohtainen ennuste verotulokertymästä koronapandemian vaikutukset huomioiden on tehty 25.6.2020. Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 6 % kuluvana vuonna ja kasvaa noin 2 % ensi
vuonna. Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset toukokuuhun 2020 asti
sekä Verohallinnolta saatu ennakkotieto kesäkuun verotilityksistä. Tämän lisäksi
kuntakohtaisessa ennusteessa on huomioitu Verohallinnon päivitetty kuntakohtainen
ennakkotieto (23.6.2020) koskien maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2019.
Kuntaliiton ennuste on selvästi aiempaa, toukokuussa annettua ennustetta parempi,
mutta edelleen talousarviota merkittävästi alhaisempi. Viimeisimpään ennusteeseen
sisältyy myös yhteisöveron jako-osuuden korotuksen vaikutus.
Kuntaliiton 25.6.2020 ennusteen mukaan Isonkyrön kunnan verotulot toteutuvat seuraavasti:
TA 2020
Kunnallisvero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron
tuotosta
Yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Erotus

13 884 000
922 471
620 165

Kuntaliiton toteutumaennuste
13 218 000
891 000
644 000

15 426 636

14 753 000

-673 636

Otteen oikeaksi todistaa

-666 000
-31 471
+23 835

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

31.8.2020

Sivu

272

Valtionosuuksia on saatu 6,93 milj. euroa (50,2 %), joka on hiukan budjetoitua paremmin ylimääräisistä, toukokuusta alkaen maksetuista valtionosuuksista johtuen.
Koronapandemiasta johtuen eduskunnan päätöksen mukaisesti verotulojen viivästymisestä johtuen kunnille maksetaan määräaikaisesti korvausta, joka kirjataan valtionosuuksiin. Korvaus on ns. lainaa ja se on tarkoitus vähentää vuonna 2021 maksettavasta valtionosuudesta.

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

Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen
alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-6/2020 ja kunnan tuloslaskelman
toteutumavertailun 1-6/2020 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-6/2020
2) edellyttää palvelualueita edelleen noudattamaan YT-menettelyissä esitettyjä
keinoja henkilöstökulujen alentamiseksi:
- esimies ja työntekijä suunnittelevat pitämättömät lomat siten, että lomapalkkavelka lyhenee merkittävästi, jolloin vanhoja lomia voi olla vuodenvaihteessa 2020-2021 pitämättä pääsääntöisesti enintään 10 päivää
- avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen tarkastellaan jokainen
erikseen sen selvittämiseksi, voidaanko viran tai toimen tehtävät hoitaa sisäisin järjestelyin
- esimiehiltä edellytetään tarkkaa valvontaa sen osalta, että ylitöitä tehdään
vain esimiehen määräyksestä.
3) edellyttää lautakunnilta edelleen tarkkaa taloudenpitoa sekä kehottaa lautakuntia ja palvelualueita pidättäytymään vain välttämättömissä hankinnoissa

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KOKKOKANKAAN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN TILANNEKATSAUS
Tekn. ltk 18.8.2020 § 88
Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen tilannetta 18.8.2020 päivätyn tilannekatsauksen pohjalta.
TJ:N ESITYS:
Tekninen lautakunta päättää
- merkitä Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen tiedoksi.
- esittää Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 31.8.2020 § 142
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää merkitä Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TÄYTTÖLUPA/yksi lähihoitajan toimi
Khall § 143
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 yhden lähihoitajan toimen täyttöä
varten kotipalveluun 1.10.2020 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan seuraavasti:
- yksi lähihoitajan toimi 1.10.2020 alkaen perusturvan palvelualueelle

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall § 144
1. Valtiovarainministeriön päätös 7.8.2020/VN/14481/2019; Muutospäätös kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020;
ISOKYRÖ
Alkuper. kuntien digitalisaat.kannustin, vähennys -7.29 €/as
Alkuper. hark.var.korotus, vähennys -1.82 €/as.
Alkuper. laskennall.peruspalv.valtionosuus
Muutettu kuntien digitalisaat.kannustin, vähennys -1.82 €/as
Muutettu hark.var.korotus, vähennys -10.93 €/as
Uusi hark.var.korotuksen lisäyksen rahoitus +9.11 €/as
Uusi työttömyysturvan suojaosan korotus +0.62 €/as
Uusi koronatuki +32.8 €/as
Uusi koronatuki alle 18 v. +106.73 €/alle 18 v
Uusi koronatuki 65 v täytt.mukaan +50.07 €/yli 64 v
Uusi koronatuki kunnallisveron mukaan (v.2020 kuven jakoosuudet)
Muutettu laskennall. peruspalv.valtionosuus (lask.kust.- omarah.osuus)
Alkuper. peruspalv. valt.osuus yht.€ (pl.verokomp.& kotikuntakorv.)
Uusi peruspalv. valt.osuus yht. € (pl. verokomp. & kotikuntakorv.)
Muutos peruspalv. valtion.osuus yht. € (pl. verokomp. & kotikuntakorv.)

-33.541
-8.374
8.274.392
-8.374
-50.289
41.915
2.853
150.913
101.500
61.736
260.353
8.288.276
11.324.978
11.941.384
616.406

2. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kuulutus 4.8.2020;
Malminetsintälupa/Oy Zawar Resources Finland Ltd
3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/11057/25.8.2020;
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueella
4. Sosiaali- ja terveysministeriön suojamateriaalien hankintaa ja testauskapasiteetin
lisäämistä koskeva ohje 21.8.2020
5. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 8/26.8.2020;
Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset
6. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus heinäkuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos heinäkuu 2019-heinäkuu 2020
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos heinäkuu 2019-heinäkuu 2020
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 145
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
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta

18.8.2020
18.8.2020
18.8.2020
20.8.2020
20.8.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ
Khall § 146
Isonkyrön kunnanvaltuusto on 16.6.2016 § 12 päättänyt, että Isonkyrön kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua.
Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella siten, että enintään
5 000 asukkaan kunnassa tulee olla vähintään 13 valtuutettua. Valtuutettujen vähimmäismäärä nousee asukasluvun mukaan, esim. 5.001 – 20.000 asukkaan kunnassa
valtuutettuja tulee olla vähintään 27.
Kuntalain mukaan valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä, jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 27.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 139 - 141
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: 136 - 138, 142 - 146
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 139 - 141

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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