ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

No

3/2020

Sivu
KOKOUSAIKA

torstai 10.9.2020 kello 18.00 – 18.10

KOKOUSPAIKKA

Koulukeskuksen liikuntasali, Kyrööntie 15

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Heinilä Miko
Mäkynen Jouni
Vaissalo Matti

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Ahoketo Juha
Annala Juha
Frusti Jani
Hahtola Sami
Hakamaa Jukka
Hakola Erja
Hintsa Reino
Jaatinen Jenni
Karhu Timo
Komsi Mika
Kuusikko Erkki
Laine Tommi
Hänninen Pentti, varavalt.
Myllyniemi Pasi, varavalt.

Latvakoski Matti
Mäkinen Marjo
Mäki-Rammo Mirva
Nikula Sami
Pollari Väinö
Pukkinen Jaakko
Rajamäki Sirkku
Soisalo Katri
Talso Johanna
Tuuri-Tammela Helena
Varo Raili
Viertola Jari
Leskelä Juhani, varavalt.

Khall:n jäsenet (pl. valtuutetut):

Tarkastuslautakunnan jäsenet:

Karhu Jarkko
Nyrhinen Antti
Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

19 - 24

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

52

Puheenjohtaja

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön koulukeskuksessa 10.9.2020
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Juha Annala
Jani Frusti
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 14.9.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
10.9.2020

Sivu
53

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

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt § 19
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt § 20
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Jani Frusti.
__________
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2020 JA TOIMENPITEET SEN JOHDOSTA
Khall 1.6.2020 § 111
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 kolmen kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 25
(3kk/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-maaliskuun 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.
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Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-3/2020 on liitteenä.
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 sekä asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet vähän suurempina kuin tasaisella toteutumalla. Henkilöstökulut tasoittunevat loppuvuodesta, koska loma-ajan palkat kirjautuvat tasetilille. Asiakaspalvelujen ostot sisältävät työterveyshuollon kustannukset, joissa on vaihtelua kuukausittain. Avustuksista maksetaan yrittäjille ja yhdistyksille myönnettävä kesätyötuki. Kokonaisuudessaan hallintopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen (6,9 %),
koska kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. 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 toteutuu talousarvion mukaisena.
Pelastuslaitos on toteutunut täysin talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2020 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.
Muiden tehtäväalueiden toteutuminen
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käsittelee osavuosiraporttiaan kokouksessaan
1.6.2020. Perusturvalautakunta on käsitellyt osavuosiraporttinsa kokouksessaan
20.5.2020, sivistyslautakunta käsittelee osavuosiraporttiaan 4.6.2020, hyvinvointilautakunta 19.5.2020, tekninen lautakunta 19.5.2020 sekä ympäristölautakunta
käsittelee osavuosiraporttiaan 9.6.2020.
Kaikkien tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-3/2020 ovat liitteenä.
Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-3/2020 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-maaliskuun toteutumassa on 20,2 % ja toimintakulujen 24,3 %.
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Verotuloja on saatu 4,14 milj. euroa, joka on 26,8 % budjetoidusta. Alkuvuoden verotulot ovat kertyneet talousarvion mukaisena. Alkuvuoden hyvä verotulokertymä
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, joten koronapandemian vaikutukset eivät näy vielä
tammi-maaliskuun toteutumassa. Verohallinto julkaisee ensimmäisen alustavan arvion viime vuoden verotuksen valmistumisesta kesäkuussa, jonka jälkeen voidaan
arvioida loppuvuoteen kohdistuvaa oikaisujen ja palautusten määrää. Valtionosuuksia on saatu 3,42 milj. euroa (24,8 %), joka on hiukan budjetoitua vähemmän. Toukokuusta alkaen ko. toteutumaprosentti kuitenkin nousee, koska eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin on lisätty uusi 36 b §; verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus, joka
kirjataan valtionosuuksiin. Vuosikate tammi-maaliskuulta on n. 0,53 milj. euroa.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-maaliskuussa on 24,8 %.
Lopulliseen henkilöstökulujen toteutumiseen vaikuttaa loppuvuoden vuosilomat sekä
mahdolliset loppuvuoden palkankorotukset. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut
3,14 milj. euroa (25,2 %), mikä on n. 255.000 euroa enemmän kuin vuonna 2019
vastaavana ajankohtana (2,89 milj. euroa vuonna 2019), jolloin erikoissairaanhoidon
kulut olivat jo korkeat.
Talousarvion toteutuman tarkastelujakson sisältää tammi-maaliskuun tulot ja menot.
Maaliskuun lopussa Suomessa aloitettiin koronapandemian rajoitustoimenpiteitä,
joista aiheutuvat tulojen menetykset ja menojen lisäykset eivät vielä näy näissä raporteissa. Palvelualueilla tehtyjen tämänhetkisten arvioiden mukaan henkilöstökuluista saatavat säästöt ja muut nettosäästöt ovat yhteensä n. 480.000 euroa. Edellä
aiemmin mainittu valtionosuuden määräaikainen korotus vuodelle 2020 on Isossakyrössä n. 350.000 euroa.
Vaikka tammi-maaliskuun toteutuma on koko kunnan osalta talousarvion mukainen
ja tarkastelujakson jälkeen valtionosuuksia on korotettu, kunnan talousarvion loppuvuoden toteutumaan vaikuttaa erityisesti koronapandemian vaikutus kunnan verotuloihin sekä esim. mahdollisten palkankorotusten taso.
Verotuloja on budjetoitu talousarvioon 2020 yhteensä 15.426.636 euroa. Suomen
kuntaliitto on 22.5.2020 tehnyt kuntakohtaiset ennusteet verotulokertymästä koronapandemian vaikutukset huomioiden. Ennuste perustuu eri ennustelaitosten
viime aikojen ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen
ja mm. Vihriälän professoriryhmän 8.5.2020 laadittu raportti on huomioitu. Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 7 % kuluvana vuonna.
Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset toukokuuhun 2020 asti, Verohallinnon tiedot maksuunpantujen ennakkoverojen kehityksestä 15.5. sekä verovuoden 2020 veroprosentit, että lopulliset tiedot verovuoden 2018 verotuksesta.
Ennusteen mukaan verotulot toteutuvat seuraavasti:
TA 2020
Kunnallisvero
Kiinteistövero
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620 165

482 000

-138 165

15 426 636

14 325 000

-1 101 636

Palvelualueiden laskelmien mukaiset säästöt ja henkilöstösäästöt sekä määräaikainen valtionosuuden korotus eivät kata verotulomenetyksiä, mikäli verotulot kertyvät
kuntaliiton ennusteen mukaan vaan tilikauden tulos jäisi lähes 300 000 euroa alijäämäiseksi.
Jo päätetyn valtionosuuden määräaikaisen korotuksen lisäksi valtioneuvoston kehysriihen 8.4.2020 mukaisesti valtio valmistelee seuraavaa lisätalousarviota, jonka
mittaluokaksi on kokonaisuudessaan ilmoitettu vähintään miljardi euroa. Merkittävimpänä osuutena lisätalousarviosta odotetaan peruspalvelujen valtionosuuden
määräaikaista korotusta vuodelle 2020. Määräaikaisen korotuksen kohdennustapa
ja määrä päätetään kesäkuussa annettavan lisätalousarvion valmistelun yhteydessä. Korotuksen toteutustavalla on iso vaikutus Isonkyrön kunnan osuuteen mahdollisesta peruspalvelujen valtionosuuden määräaikaisesta korotuksesta.
Taloustilanteen äkillisen heikentymisen takia on kartoitettu myös sellaisia investointikohteita, joita vuoden 2020 talousarviosta voitaisiin vielä jättää toteuttamatta tai siirtää. Tekninen palvelualueen näkemyksen mukaan tällaisia ovat:
1) Pohjankyrön talon peruskorjauksen suunnittelu, 30.000 €
2) Katujen korjaus peruskorjausohjelman mukaan, 150.000 €
3) Hulevesijärjestelmät hulevesien hallintasuunnitelman mukaan, 100.000 €
4) Peippoostentie, Tervajoen rumpu, 85.000 €
Tekninen johtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan investointikohteiden toteutuksen mahdollisen lykkäämisen perusteista ja vaikutuksista.
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 1-3/2020 ja kunnan tuloslaskelman
toteutumavertailun 1-3/2020 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-3/2020
2) edellyttää palvelualueita 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
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esimiehiltä edellytetään tarkkaa valvontaa sen osalta, että ylitöitä tehdään
vain esimiehen määräyksestä.

3) edellyttää lautakunnilta tarkkaa taloudenpitoa sekä kehottaa lautakuntia ja palvelualueita pidättäytymään vain välttämättömissä hankinnoissa
4) ehdottaa 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 €. Rahoitussuunnitelmaa ei tässä vaiheessa
muuteta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 10.9.2020 § 21
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ETELÄ-POHJANMAAN LIITON UUDEN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 31.8.2020 § 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
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
10.9.2020

Sivu
60

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.
_________

Kvalt 10.9.2020 § 22
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ESITYS UUDEKSI PIENTUKIMUODOKSI KYRÖNMAALAISILLE YRITYKSILLE SEKÄ YHYRESKEHITTÄMISYHDISTYKSEN KUNTARAHOITUS SIIRTYMÄKAUDELLA
Khall 31.8.2020 § 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)
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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
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.
_________

Khall 10.9.2020 § 149
Kunnanhallituksen 31.8.2020 § 139 päätöksessä on tapahtunut menettelyvirhe,
koska kaksi henkilöä olivat erehdyksessä esteellisinä käsittelemässä asiaa. Ko. henkilöt toimivat yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä ja ovat siksi hallintolain 28 §:n 1. momentin 5 kohdan mukaan kunnanhallituksessa yhteisöjäävejä käsittelemään asiaa, jossa yhdistys on asianosainen.
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Valtuustossa valtuutetun esteellisyyden aiheuttaa kuntalain 97 §:n mukaan ainoastaan se, että asia koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) itseoikaisuna kumota päätöksensä 31.8.2020 § 139
2) että strategian 2014-2020 toteuttamisesta ylijäävän kuntien maksaman rahoitusosuuden 66.750 euroa voi käyttää uuden pientuen myöntämiseen yrityksille
sekä sen aktivointiin, neuvontaan ja seurantaan
3) esittää kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta sitoutuu Leader-toiminnalla
tapahtuvan paikallisen kehittämisen rahoitukseen enintään 7,5 eurolla /asukas
siirtymäkaudella vuonna 2021 ja mahdollisesti vuonna 2022.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Sirkku Rajamäki poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä.
_________

Kvalt 10.9.2020 § 23
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ
Khall 31.8.2020 § 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.
_________

Kvalt 10.9.2020 § 24
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VALTUUSTOALOITTEET
Jouni Mäkynen jätti Isonkyrön keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteen Isonkyrön elinvoimayhtiön perustamiseksi sekä valtuustoaloitteen omakotitalojen rakennuslupamaksun palauttamiseksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
10.9.2020

Sivu
66

VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 21, 22, 23, 24
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.
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Valituksessa on 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: 19, 20
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