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Todettiin.
169 - 180
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 169 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etänä
kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä Reino Hintsa, Helena TuuriTammela ja Jari Viertola.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko käsitellä maanantaina 26.10.2020 kunnanhallitukselle toimitettu lisäasia ja koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi, että
ko. pykälä käsitellään.
Lisäksi puheenjohtaja ehdotti, että asiat käsitellään siten, että talousarviota koskevat
pykälät 172, 173 ja 174 käsitellään viimeisenä, mikä hyväksyttiin.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 170 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Reino Hintsa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ
Khall 27.10.2020 § 171
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on valmistellut uutta palvelutasopäätöstä vuosille
2021-2024 ja pyytää siitä Isonkyrön kunnan lausuntoa. Isokyrö liittyy Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen 2021.
Kunnanhallitukselle jaetaan oheismateriaalina palvelutasopäätös 2021-2024 sekä
riskien ja uhkien arviointi 2021-2024. Riskien ja uhkien arvioinnin osassa 5 on erikseen tarkasteltu Isonkyrön riskejä ja uhkia.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus antaa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä
liitteen mukaisen lausunnon.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Khall 27.10.2020 § 172
Kunnan tulee ilmoittaa tulevan vuoden tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Isonkyrön tuloveroprosentti on viime vuosina ollut seuraava:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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

Isonkyrön kunnan tuloveroprosentti on pidetty samalla tasolla jo vuodesta 2015.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kunnallisveron tuotto oli 13,66 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarviossa on arvioitu kunnallisveroa kertyvän 13,88 miljoonaa euroa.
Mm. koronaviruspandemian vaikutuksista johtuen kuluvan vuoden kunnallisverotulokertymän arvioiminen on erityisen hankalaa. Tammi-syyskuun kunnallisverotulot
ovat yhteensä 10,40 miljoonaa euroa. Mikäli loka-joulukuun kertymät ovat vastaavalla tasolla kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana, verotuloja kertyy talousarvion mukaisesti.
Kunnallisveron tilitysaikataulua muutettiin vuonna 2019, joten siltä osin kuluvan vuoden kertymä on vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Aiempina vuosina veronpalautusosuus on sisältynyt vasta loppuvuoden tilityksiin, mutta viime vuodesta lähtien
veronpalautuosuutta on vähennetty kunnallisverotilityksistä jo heinäkuun tilityksestä
alkaen. Myös jäännösverotilitykset ovat aikaistuneet siten, että niitä tilitetään kunnalle heinäkuusta alkaen.
Verohallinto on 19.10.2020 julkaissut ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä. Ennakkotiedon mukaan Isonkyrön kunnalle tilitettyä määrää oikaistaan marraskuun verotilityksessä 97.916 eurolla. Veronpalautusosuus on
yhteensä -1.111.451, jota on vähennetty verotilityksistä jo heinäkuusta 2019 alkaen.
Jäännösverojen osuus on 557.905 euroa, joita on tilitetty kunnalle niin ikään heinäkuusta 2020 alkaen. Em. ennakkotiedot ovat suuruusluokaltaan samansuuruisia
kuin vuonna 2019 vuoden 2018 verotusta koskevat tilitykset, lukuun ottamatta veronpalautusosuutta, joka on n. 200.000 euroa pienempi kuin vuonna 2019, joten verotulokertymä ei vähene sen vuoksi vuoteen 2019 verrattuna.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 on laadittu nykyisen tuloveroprosentin mukaisena varovaisuuden periaatetta noudattaen. Talousarvio ja -suunnitelmavuodet ovat niukasti ylijäämäisiä. Taloussuunnitelmavuosien arvioissa tulee varautua myös poistojen määrän kasvuun meneillään olevien suurten investointien valmistuttua. Tuloveroprosentin muuttaminen yhdellä prosenttiyksiköllä merkitsisi kunnallisverotulojen muutosta n. 600 000 eurolla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
vahvistetaan 21,5 %.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
Khall 27.10.2020 § 173
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin ei ole tullut muutosta vuodesta 2018. Kiinteistöveroprosenttien rajat vuodelle 2021 ovat seuraavat:
yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93 – 2,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,41 – 1,00
muiden asuinrakennusten veroprosentti
0,93 – 2,00
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 – 6,00
yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti
0,00 – 2,00
voimalaitosten veroprosentti
0,93 – 3,10
Keskimääräiset kiinteistöveroprosentit v. 2020 ovat:
yleinen
vakituiset asuinrakennukset
muu kuin vakituinen asuinrakennus

Koko maa
1,07
0,50
1,20

E-P
1,19
0,56
1,20

Isonkyrön kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2020:
yleinen kiinteistövero
0,93
vakituisesti asutut asuinrakennukset
0,65
muut asuinrakennukset
1,10
voimalaitokset
2,69
yleishyödylliset yhdistykset
0,00
Rakentamattomille kiinteistöille ei ole määrätty erillistä prosenttia.
Arvio vuoden 2021 kiinteistöverotuloista, jotka on laskettu v. 2019 verotusarvoilla
ehdotuksen mukaisin kiinteistöveroprosentein:
Arvio kiinteistöveron tuotosta vuonna 2021
kiinteistö laskennallinen
Kiinteistön käyttötarkoitus
verotusarvo vero-%
verotulo
Vakituinen asuinrakennus
89 372 632
0,65
580 922
Muut asuinrakennukset
3 763 360
1,10
41 397
1)Yleishyödylliset yhdistykset
622 118
0,00
0
2)Rakentamattomat kiinteistöt
Yleinen kiinteistövero
32 812 029
0,93
305 152
Voimalaitos
0
2,69
0
Laskennallinen tuotto
Yht
927 471
1) Yleishyödyllisten yhdistysten veroprosentti vahvistetaan 0,00 %
2) Rakentamattomille kiinteistöille ei vahvisteta erillistä prosenttia
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vahvistetaan kiinteistöveroprosentit
vuodelle 2021 seuraaviksi:
-

yleinen kiinteistövero
vakituisesti asutut asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
voimalaitokset
yleishyödylliset yhdistykset

0,93
0,65
1,10
2,69
0,00

Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 HYVÄKSYMINEN
Khall 27.10.2020 § 174
Kuntalain (410/2015) Talousarvio ja -suunnitelma 110 §:n mukaan:
”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa
päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös
kuntayhtymiin.”
Kuntalain säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat
koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on siis otettava tavoitteiden edellyttämät
määrärahat. Valtuuston tehtävänä on päättää myös kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
Kunnanhallitus on 15.6.2020 § 121 antanut talousarvion laadintaa koskevat ohjeet
vuodelle 2021, joiden pohjana on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Talousarvioesitykset on valmisteltu jokaisella palvelualueella ja lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioehdotuksensa 2.10.2020 mennessä. Lautakuntien talousarvioesitykset eivät sisältäneet poistoja. Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen talousar-
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vioesitystä on tasapainotettu siten, että toimintakate parantui 630.000 eurolla. Talousarvion valmistelussa on varauduttu tulevan vuoden palkankorotuksiin eri virkaja työehtosopimuksissa.
Verotuloja on tarkasteltu uudelleen varovaisuuden periaatetta noudattaen. Valtionosuudet on budjetoitu Valtiovarainministeriön lokakuun alkupuolella julkaisemien arviolaskemien mukaisena.
Ehdotuksen mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien tulokset muodostuvat
niukasti ylijäämäisiksi. Pitkäaikaisen lainanoton enimmäismääräksi esitetään vahvistettavan 1,2 milj. euroa, jolloin lainamäärä nousisi 980 euroon /asukas.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023 hyväksytään liitteen mukaisena.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Helena Tuuri-Tammela ehdotti, että investointisuunnitelmassa
talousarviovuodella 2021 oleva keskusvaraston katosta koskeva investointi siirrettäisiin vuodelle 2022.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että Helena Tuuri-Tammelan ehdotus kannattamattomana raukesi ja että kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että hallintojohtaja valtuutetaan tekemään talousarviokirjaan kokouksen
käsittelyn kuluessa tehdyt korjaukset.
Merkittiin, että kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10.07.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon ajaksi klo
10.23-10.38, klo 11.26-12.01, 12.40-12.45, 13.42-13.47 ja 15.11-15.19.
Merkittiin, että perusturvajohtaja Merja Latvala ja kotipalvelun ohjaaja Susanna Takaneva olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn
ajan klo 12.55-13.15.
Merkittiin, että johtava rehtori Susanna Pietikäinen oli kutsuttuna asiantuntijana
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 13.47-14.00.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 15.20-16.06.
Merkittiin, että Tommi Laine poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja oli
poissa klo 14.10-14.11.
Merkittiin, että Miko Heinilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo
15.11.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 27.10.2020 § 175
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 19.10.2020 Isonkyrön kunta myy kahdelle yksityishenkilölle 1213/4 -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 152-416-6-206), joka
muodostaa Isonkyrön Lapinmäen asemakaavan korttelin 1213 tontin nro 4. Alueen
asemakaavamerkintä on AO (Erillispientalojen korttelialue). Myytävän kiinteistön
pinta-ala on noin 2.972 m². Myytävä alue on merkitty karttaliitteeseen.
Kunnanhallitus on 6.8.2018 § 132 hyväksynyt Lapinmäen tonttien hinnaksi 3,00
€/m2. Hinta sisältää tonttien erottamiskustannukset. Näin ollen kauppahinta on yhteensä 8.916 €.
Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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YKSINYRITTÄJIEN KORONATUEN MYÖNTÄMISEN ORGANISOINTI / LOPPURAPORTTI
Khall 14.4.2019 § 75
Työ- ja elinkeinoministeriössä ollaan toimeenpanemassa eri yritysryhmille suunnattuja tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia tullaan toteuttamaan yksinyrittäjille suunnattu tuki. Tuen kokonaismäärä on 100 miljoonaa euroa. Kehysriihessä (8.4.2020) on lisäksi päätetty ehdottaa 150 miljoonan euron lisäystä aiempiin päätöksiin verrattuna. Koska valtion puolella kapasiteetti ei riitä
pikaisesti käsittelemään tällaista tukea, on työ- ja elinkeinoministeriö kääntynyt asiassa kuntien puoleen. Kuntien elinkeinojohdolta saadun palautteen perusteella kunnissa on valmius ja halu tällaisen tuen jakamiseen.
Järjestelyn kautta kunnat voivat olla mukana tukemassa alueellaan toimivien yksinyrittäjien selviytymistä koronakriisin yli. Tuki on kokonaisuudestaan valtion rahoittama.
Tukiprosessi pyritään tekemään mahdollisimman kevyeksi niin kuntien kuin yritystenkin osalta pitämällä kriteerit yksinkertaisina ja helposti tulkittavina. Vastuu hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta on tuen hakijalla. Raportointi tehdään
yksinkertaiseksi eikä tuen myöntämien edellytä kunnilta tuen käytön valvontaa.
Tehtävän organisoinnista kunnassa
Tuen jakaminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, jonka kunta voi ottaa hoitaakseen yleisen toimialansa perusteella. Ennakkotietojen mukaan kunnat ovat kiinnostuneita hoitamaan tehtävää. Kunta organisoi tehtävän hoitamisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tukipäätöksen valmistelu on mahdollista suorittaa
myös elinkeinoyhtiön henkilöstön toimesta. Tukipäätösten tekeminen tapahtuu virkavastuulla ja on luonteeltaan tyypillinen viranhaltijapäätös. Kunnat voivat myös sopia
tehtävän hoitamisesta yhteistoiminnassa kuntalain 8 luvun mukaisesti. Sopimuksen
sisältöön voidaan soveltuvin osin soveltaa, mitä 54 §:ssä on säädetty viranomaistehtävän hoitamista koskevasta sopimuksesta. Muutoksenhakuun tukipäätöksestä sovelletaan kuntalain 16 luvun säännöksiä.
Käsittely kunnan kirjanpidossa
Yksinyrittäjien tuessa on kyse kunnan hoitamasta toimeksianto- ja välitystehtävästä,
jossa kunta välittää kunnalle myönnetyn ja käyttötarkoitukseltaan rajatun valtionavun
edelleen kolmannelle osapuolelle toimintatukena. Kunta ottaa valtionavun ja tuen
myöntämisen seurantaa varten kirjanpidossa käyttöön sekä toimeksiantojen varoja
että toimeksiantojen pääomia koskevat tilit (alakohtaan Valtion toimeksiannot). Kirjauksilla ei ole siten vaikutusta kunnan tuloslaskelmaan, eikä niitä esitetä talousarvion toteutumisvertailuissa.
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Tehtävänjako
Asialla on kiire, mistä johtuen on tärkeää, että kaikki osapuolet omalta osaltaan valmistautuvat tuen toimeenpanoon. Pääpiirteissään vastuunjako on seuraava.
Kunnan tehtävänä on:
a) tiedottaa osaltaan tuesta ja markkinoida sitä alueensa yksiyrittäjille
b) ottaa vastaan ja käsitellä tukihakemukset
c) tehdä päätöksen tuen myöntämisestä- ja maksatuksesta
d) raportoida valtionavustuksen käytöstä
Työ- ja elinkeinoministeriö
a) määrittelee tuen myöntämiskriteerit
b) valmistelee hakulomakkeet, joilla yksinyrittäjät voivat hakea tukea
c) vastaa täysimääräisesti tuen rahoituksesta
d) tiedottaa ja markkinoi osaltaan tukea
-Kunnat voivat hakea valtiolta rahoitusta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Kuntien on tarkoitus avata tukihaku yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Kunnat tiedottavat alueensa yrittäjille, kun tukea voi hakea ja sitä
voi hakea 30.9.2020 saakka.
Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020. Asetuksessa säädetään yksinyrittäjän valtionavustuksen
käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat
antaneet kunnille tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä.
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–
31.8.2020 välillä.
Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan
yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää,
jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on
YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai
laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.
Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen
määrään.
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Kunnat avaavat haun yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Yksinyrittäjä voi hakea
avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kukin
kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisesti tai paperilomakkeilla.
Kunnat neuvovat yrittäjiä haussa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.
Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä valtionavustusta, jotta ne voivat
myöntää tukea yksinyrittäjille. Hallitus suuntaa tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa.
Ministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa,
kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Isossakyrössä yksinyrittäjiä on kaupparekisterin mukaan 186. Valtionavustusta voidaan hakea 231 964 euroa, mistä voitaisiin tukea
myöntää noin 116 yksinyrittäjälle.
Kunnat voivat halutessaan sopia myös tukipäätösten keskittämisestä yhden kunnan
tehtäväksi. Tällaisessa tapauksessa kunnat tiedottavat asiasta yrittäjille, jotta yrittävät osaavat hakea rahoitusta oikeasta paikasta.
Kunnille on toimitettu tarkemmat ohjeet ja hakulomake haun käynnistämistä varten.
Yksinyrittäjän tuki on määräaikainen. Sitä koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan 9.4.2020 ja on voimassa 15.10.2020 saakka.
-Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) on seitsemän kunnan omistama seudullinen
kehittämisyhtiö, jonka tehtävänä on mm. seudullisen elinkeinoneuvonnan koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalveluiden tuottaminen sekä seudulliset elinkeinoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet. Yhteistyössä VASEK:n kanssa on valmisteltu yksinyrittäjien tuen koordinointia siten, että valmistelu tapahtuisi VASEK:n
toimesta, minkä jälkeen tukihakemukset siirtyisivät kuntaan päätettäväksi.
Hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 4-kohdan mukaan kunnanhallituksen tehtävänä
on elinkeinopolitiikan johtaminen.
Tuen käsittely vaatii siksi ripeää valmistelua ja päätöksentekoa.
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa
on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Hallintosäännön 169 §:n 5 momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
esittelyä. Kunnanjohtaja on esteellinen esittelemään asiaa, koska asia koskee hänelle annettavia toimivaltuuksia.
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Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh.
040 574 8147
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Kunnanhallitus
1) merkitsee yksinyrittäjien tuen koordinoinnin tilanteen tiedoksi,
2) päättää ottaa kyseisen vapaaehtoisen tehtävän hoitaakseen ja päättää hakea valtionavustusta täysimääräisenä
3) päättää hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 4-kohdan ja hallintosäännön 61
§:n nojalla siirtää toimivallan yksinyrittäjien tuen käsittelystä, sopimuksenteosta, päätöksenteosta, maksatuksesta ja raportoinnista kunnanjohtajalle.
Päätökset tuesta tehdään viranhaltijapäätöksinä ja ne raportoidaan heti kunnanhallitukselle sähköisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (intressijäävi)
kokouksesta tämän asian päätöksenteon ajaksi klo 19.27-19.28.
__________

Khall 27.10.2020 § 176
Työ- ja elinkeinoministeriöltä saatiin yksinyrittäjien tukea jaettavaksi yhteensä
230.000 euroa. Yksinyrittäjien tuen hakuaika päättyi 30.9.2020 ja kaikki hakemukset
on käsitelty. Tukea myönnettiin 23 isokyröläiselle yksinyrittäjälle yhteensä 46.000
euroa. Yksi hakemus hylättiin. Valtionavustuksesta käyttämättä jäi näin ollen
184.000 euroa, mikä palautetaan valtiolle valmisteltavan erillisen ohjeen mukaisesti.
Vähäisen avustushakemusten määrän on arvioitu johtuneen ensinnäkin siitä, että
päätoimisen yrittäjyyden kriteeri asetettiin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta korkeaksi suhteessa kuntakohtaiseen määrärahaan. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytettiin, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään vuosittaisen
20.000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys oli aloittanut alle 6 kk sitten
tuli osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20.000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Toiseksi on arvioitu, että yrityksen taloudellisen
tilanteen heikentymisen kriteeri (liikevaihto laskenut yli 30 %) asetettiin korkeaksi
suhteessa käytettävissä olleeseen määrärahaan.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee loppuraportin yksinyrittäjien tuen myöntämisestä tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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LAUSUNTOPYYNTÖ ISONKYRÖN POISTAMISESTA POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN
YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA JA JOHTOSÄÄNNÖSTÄ SEKÄ LOPPUSELVITYKSEN PERIAATTEISTA
Khall 27.10.2020 § 177
Vaasan kaupunginhallitus on 5.10.2020 § 265 pyytänyt lausuntoa seuraavasta:
”Valtioneuvoston päätös maakunnista 29.8.2019
Maakuntajaosta säädetään maakuntajakolaissa (1159/1997). Lain 1 §:n 1 momentin
mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen
kokonaisuuden. Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. Ennen esittelyä valtioneuvostolle asiasta on pyydettävä alueiden käytön suunnittelusta vastaavan ministeriön lausunto. Joroisten, Heinäveden, Kuhmoisten ja Isonkyrön esitykset pohjautuvat pääministeri Sipilän hallituksen maakuntauudistukseen ja siinä tehtyihin aluejakolinjauksiin. Kun uudistuksen aikataulu näytti venyvän syksyllä 2018, nämä kunnat päätyivät esittämään maakuntajaon muutosta
nykyisen lainsäädännön perusteella.
Esitetyn perusteella Isokyrö siirretään Etelä-Pohjanmaahan maakuntajakolain 1 §
nojalla. Maakuntajako vaikuttaa useisiin muihin aluejakoihin suoraan tai epäsuorasti.
Päätös tulee voimaan 1.1.2021.
Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus ja johtosääntö
Isonkyrön, Kaskisten, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren, Närpiön, Pedersören, Uudenkaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin kuntien ja kaupunkien välinen yhteistoimintasopimus on astunut voimaan 1.1.2013. Alun perin
1.1.2004 laadittu sopimus on päivitetty myös 1.1.2009 ja 1.4.2011.
Yhteistoimintasopimuksella osapuolet ovat sopineet pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain (1214/2001) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla tavalla Pohjanmaan alueella.
Pelastustoimi järjestetään Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtosäännön
mukaisesti.
Valtioneuvoston päätös maakunnista 29.8.2019 edellyttää yhteistoimintasopimuksen
ja johtosäännön päivittämistä. Maakuntajaon muutoksen lisäksi yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä ei ole päivitystarvetta. Tästä syystä Vaasan kaupunki,
liikelaitoksen vastuukuntana, ehdottaa muille yhteistoimintasopimuksen osapuolille,
että Isonkyrön kunta poistetaan yhteistoimintasopimuksen ja liikelaitoksen johtosäännön osapuolena valtioneuvoston päätökseen perustuen. Tämä tarkoittaa, ettei
uutta sopimusta ja johtosääntöä laadita, vaan kuntien ja kaupunkien maakuntajaon
muutoksen täytäntöönpanopäätös lisätään voimassa olevan sopimuksen ja johtosäännön liitteeksi.
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Omaisuuden ja muiden velvoitteiden ja vastuiden loppuselvitys
Omaisuuden luovutus
Yhteistoimintasopimuksen 11 § mukaan
”sopimuksen purkautuessa tai muutoin päättyessä aluejaon tai lainsäädännön muuttumisen vuoksi tai kuntien muuttaessa yhteistoiminnan muotoa Pohjanmaan pelastuslaitoksella oleva omaisuus palautetaan sopijakunnille kustannusjakoa vastaavassa suhteessa kirjanpitoarvon mukaan.”
Liikelaitosta perustettaessa kuntien omaisuus luovutettiin vastikkeetta Vaasan kaupungille ja edelleen Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitokselle. Tästä syystä Vaasan kaupunki esittää, että vastaavasti toiminnan päättyessä, tavalla tai toisella, niin
omaisuus palautetaan tai luovutetaan osapuolille vastikkeetta huomioiden yhteistoimintasopimuksen 11 §:n kustannusjakoperiaate sopijakuntien välillä.
Liikelaitos rahoittaa käyttö- ja investointimenot kuntaosuuksilla, tarkoittaen mm. ettei
liikelaitoksella taseessaan ole vierasta pääomaa vaan kaikki investoinnit rahoitetaan
kuntaosuuksien kautta. Käytännössä kuntaosuudet investointeihin ohjautuvat liikelaitoksen oman pääoman kertyneeseen ylijäämään. Tätä kokonaisrahoituksen kehitystä (käyttötalous ja investoinnit) on seurattu erillislaskelmalla liikelaitoksen tilinpäätöksessä. Liikelaitoksen toiminnan päättyessä, omaisuuden luovutus vähentää siten
taseen omaisuutta ja ylijäämää. Kun noudatetaan samaa periaatetta kuin liikelaitosta perustettaessa, eli omaisuus luovutetaan vastikkeetta, tarkoittaa tämä omaisuuden alaskirjaamista. Alaskirjaus vähentää vuorostaan kertynyttä ylijäämää.
Vasta laadittavan omaisuuserien loppuselvityksen jälkeen voidaan jakaa takaisin
kunnille mahdollinen ylijäämä tai laskuttaa mahdollinen alijäämä ja erillisellä tilinpäätöslaskelmalla on vuosittain raportoitu tätä rahoituksen tasapainoa.
Isonkyrön osalta palautetaan siten vastikkeetta omaisuus, mikä alaskirjauksen
kautta vähentää taseessa olevan omaisuuden vastaavassa määrin. Ennen kuin
Isonkyrön kunnalle voidaan palauttaa mahdollista ylijäämää tai laskuttaa mahdollista
alijäämää niin Isonkyrön kunnalle kohdistuva omaisuus on vähennettävä. Isonkyrön
kunnalle luovutettava omaisuus alaskirjattava ja vähennettävä Isonkyrön kunnan
osuudesta liikelaitoksen ylijäämästä. Vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella on arvioitu vaikutukset liikelaitoksen talouteen ja Isonkyrön kunnalle kohdistuvista suorituksista. Isonkyrön kunnan kalusto (omaisuus) ylittää arvoltaan kunnan osuuden liikelaitoksen ylijäämästä, joten omaisuuden palautuessa kunnalle kunnan on suoritettava 55.416,28 € liikelaitokselle.
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Mikäli liikelaitoksen toiminta lopetettaisiin kokonaisuudessaan ja myös muiden kuntien omaisuus palautettaisiin, ja pääomaa alaskirjattaisiin vastaavalla summalla,
kunnille jäisi kokonaisuudessaan 1.153.188,76 € jaettavaa. Palautettava tai laskutettava määrä vaihtelee kuitenkin luonnollisesti kunnittain, kuten Isonkyrön kunnan esimerkki osoittaa. Isonkyrön osuuden kanssa palautettava summa olisi yhteensä
1.360.500,76 €.
Muut luovutusperiaatteet
Isonkyrön kunnalle luovutettavan toiminnan vahinkoriski siirtyy Pohjanmaan Pelastuslaitokselta ns. haltuunottopäivänä (31.12.2020) klo 23.59. Kaikki varat ja omaisuus, jotka kuuluvat Isonkyrön kunnalle kohdistuvaan pelastustoimintaan sisältyvät
luovutettavaan toimintaan, ellei ole erikseen nimenomaan sovittu, että tietty omaisuus ei sisälly luovutettavaan toimintaan.
Luovutettavaan toimintaan ei sisälly varsinaista vaihto-omaisuutta vaan ainoastaan
tavanomainen käyttötavara. Luovutuskohteeseen ei sisälly rahoitusomaisuutta tai
myyntisaamisia.
Luovutettavaan toimintaan liittyvät sopimukset ja muut sitoumukset (viranomaisluvat) sekä muut mahdolliset toiminnan harjoittamiseen liittyvät asiakirjat luetellaan ja
siirretään Isonkyrön kunnalle. Arkistovastuu siirtyy haltuunottopäivän jälkeen.
Luovutettavaan toimintaan ei sisälly velkoja tai vastuita (sis. verot, eläkemaksut,
palkkaturvasaatavat, jälkiverot ym.) eikä myöskään saapuneita laskuja tai lainoja,
jotka liittyvät aikaan ennen haltuunottopäivää, poikkeuksena vastuut, jotka liittyvät
henkilöstöön (esim. lomapalkkavelka). Henkilöstön siirrosta on laadittava erillinen
sopimus
Isonkyrön kunta (tai muu vastaanottava organisaatio) on huolehdittava toiminnan
vakuutusturvasta haltuunottopäivän jälkeen. Haltuunottopäivän jälkeen, tilinpäätöksen valmistuttua, laaditaan jälkilaskelma, jolla osoitetaan toiminnan luovutuksesta
aiheutuvat taloudelliset vaikutukset.
Vaasan kaupunginhallitus:
1) esittää Isonkyrön, Kaskisten, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren, Närpiön, Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin kunnille ja
kaupungeille, että Isonkyrön kunta poistetaan Pohjanmaan Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtosäännön valtioneuvoston 29.8.2019 päätöksen mukaisesti.
2) pyytää lausunnon kunnilta ja kaupungeilta loppuselvityksen periaatteista.”

Lisäselvityspyyntö
Isonkyrön kunta on pyytänyt Pohjanmaan pelastuslaitokselta 14.10.2020 lisäselvitystä Isonkyrön paloaseman kaluston arvosta.
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Pelastuslaitoksen talousasiantuntija on 21.10.2020 antanut lisäselvityksen, jossa todetaan muun ohella:
Isonkyrön paloasemalle on melko äskettäin sijoitettu uusia raskaita paloautoja.
Alla on luettelo niistä investoinneista, jotka on sijoitettu Isoonkyröön, ja mitkä eivät
vielä ole kokonaan poistettuja, ja joilla siis on kirjanpitoarvo. Arvo pienenee vuodessa n. 20.000 € poistojen muodossa. Kaluston arvoa nostavat uudet autot, jotka
on hankittu 2013 ja 2015. Niiden poistoaika on pitkä, jolloin kirjanpitoarvo ei pienene
kovin nopeasti. Muut investoinnit on poistettu tai arvoltaan hyvin vähäisiä.

Laskelmassa on lähdetty liikkeelle pelastuslaitoksen taseen ylijäämästä. Jos lasketaan esimerkinomaisesti Isonkyrön kunnan osuutta ylijäämästä, niin se olisi ao. vuoden kuntaosuusprosentin mukainen eli 3,07416%. Pelastuslaitoksen ylijäämän ollessa 6.743.695,72 € saadaan Isonkyrön osuudeksi 207.312 €.
Tämä ylijäämä ei kuitenkaan ole pelkästään varoja, vaan niillä on myös rahoitettu
investointeja, mitä ei ole vielä kokonaan poistettu. Ei ole kohtuullista, että isäntäkunta rahoittaisi nämä poistot, joten ylijäämästä on vähennettävä investointien kirjanpitoarvo, jotta saadaan selville mikä on oikeasti jaettava säästö.
Koska investointeja ei ole tehty tasan kuntaosuuksien mukaan, syntyy tilanne, että
joidenkin kuntien investointien arvo on suurempi kuin osuus ylijäämästä. Vuoden
2020 tilinpäätöksen yhteydessä laskelma tehdään uudelleen, jolloin Isonkyrön omaisuuden arvo on laskenut, mikä vähentää ”palautettavaa / laskutettavaa” lukua. Toisaalta on odotettavissa, että ylijäämä laskee, koska pelastuslaitos tullee todennäköisesti kattamaan osan kustannuksista säästöillä. Todennäköisesti lopullinen palautettava määrä pienenee hieman.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus:
1) hyväksyy, että Isonkyrön kunta poistetaan Pohjanmaan Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksesta ja Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtosäännöstä valtioneuvoston 29.8.2019 päätöksen mukaisesti, ja
2) ilmoittaa Vaasan kaupunginhallitukselle, että Isonkyrön kunnalla ei ole huomauttamista loppuselvityksen periaatteista.
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TIETOTURVAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
Khall 27.10.2020 § 178
Tietoturvallisuuteen liittyvät asiat ovat nykyisin toiminnan kannalta erittäin keskeisessä roolissa. Isonkyrön kunta tuottaa ja käsittelee arkaluontoista tietoa mittavissa
määrin. Tietoa suojataan passiivisesti ohjelmistoilla ja ostetuilla palveluilla, mutta se
ei ole yksinään tarpeeksi riittävää. Tietoturvallisuus on nopeasti muuttuva ala, jonka
haasteisiin täytyisi vastata nopeilla keinoilla.
Kunnan tietoturvapolitiikkaan ollaan päivittämässä ja tässä yhteydessä on nähty tarvetta täsmentää tietoturvaan liittyvää vastuutusta. Tietoturvan tärkeyden johdosta
tulee nimetä tietoturvavastaava, joka toimii tietoturvallisuuden asiantuntijana kunnassa. Tiedonhallintalaki velvoittaa tietoturvallisuuden määrittelyjä vuoteen 2023
mennessä ja uusien järjestelmien käyttöönottaminen vaatinee nimeämistä jo aiemmin.
Tietosuojalla eli yksityisyyden suojalla tarkoitetaan ihmisen henkilötietojen sekä henkilökohtaiseen toimintaan liittyvien tietojen keräämisen ja käsittelyn rajoittamista niin,
ettei henkilön yksityisyys turhaan vaarannu. Tietosuojavastaavan tehtävä on nykyään insinöörin toimenkuvassa. Tietoturvalla sen sijaan tarkoitetaan mm. tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja verkkoliikenteen suojaamista, mistä syystä tietoturvavastaavan tehtävään on tarkoituksenmukaista nimetä ICT-tehtäviä hoitava henkilö.
ICT-tehtäviä tekevistä ICT-asiantuntijalta ja ICT-asiantuntija/toimistotyöntekijältä on
tiedusteltu halukkuutta tietoturvavastaavaksi, joista jälkimmäinen on ilmoittanut halukkuutensa. ICT-asiantuntija/toimistotyöntekijän esimiehenä toimiva tekninen johtaja esittää, että tietoturvavastaavaksi nimetään ICT-asiantuntija/toimistotyöntekijä
Jaakko Kekoa ja tehtävästä maksetaan erilliskorvaus, joka on samansuuruinen kuin
tietosuojavastaavalla.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus nimeää 1.11.2020 alkaen kunnan tietoturvavastaavaksi ICT-asiantuntija/toimistotyöntekijä Jaakko Keon. Tehtävästä maksetaan erilliskorvaus, joka on
samansuuruinen kuin tietosuojavastaavalla
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 27.10.2020 § 179
1. Oikeusministeriön kirje 1.10.2020/VN/20585/2020;
Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, koronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym.
2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.10.2020/LSSAVI/3778/2020;
Pohjankyrön Possu Oy/Eläinsuojan ympäristölupa
3. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 12.10.2020/VN/22190/220;
Yleisten kirjastojen vähälevikkisten kulttuurilehtien v. 2021 lehtitilaukset ja kuntakohtainen määräraha;
Asukkaita 31.12.2019

Kuntien lukumäärä

Kuntakohtainen
määräraha, €

Yhteensä, €

alle 5 000

124

335

41 540

4. Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 13.10.2020 § 22;
Jätemaksujen vahvistaminen 1.1.2021 alkaen
5. Kuntaliiton kirje 21.10.2020;
Vetoomus kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnista
6. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus syyskuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos syyskuu 2019-syyskuu 2020
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos syyskuu 2019-syyskuu 2020

Syyskuu
170
+56(+49%)
50
8,6
16
+7(+78%)

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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VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN KOROTUS
Tekn.ltk 20.10.2020 § 98
Isonkyrön kunta on toteuttanut vesihuoltolaitoksen investointeja merkittävästi viime
vuosina. Vesihuoltolain 18 § ”Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle”.
Vesihuoltolain 19 § mukaan ”Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella”.
Vesihuoltolaitoksen taksojen tarkistamisella ylöspäin, katetaan verkostojen ja vedenkäsittelylaitoksen uudistus investointeja.
Esityslistan liitteenä on esitys uusista vesihuoltolaitoksen taksoista. Esityksen mukaan uudet taksat tulisivat voimaan 1.1.2021.
Uudessa esityksessä korotuksia on esitetty käyttö- ja jäteveden kuutiohintaan sekä
vesiliittymän perusmaksuun. Jäteveden perusmaksu sekä vesi- ja viemäriliittymän
liittymismaksuihin ei esitetä muutosta.
Taksojen korotusesitys kasvattaa vesihuoltolaitoksen tuloja nykyisillä käyttömäärillä
noin 55.000 euroa vuodessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1.1.2021 alkaen vesihuoltolaitoksen taksat hyväksytään liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 27.10.2020 § 180
Tekninen lautakunta on 20.10.2020 § 98 tehnyt ehdotuksen vesihuoltolaitoksen taksojen tarkistamisesta 1.1.2021 alkaen siten, että veden kuutiokohtainen käyttömaksu nostettaisiin 1,21 eurosta 1,26 euroon. Lisäksi vesiliittymän mittarikohtainen
perusmaksu kuluttajille nostettaisiin 37,00 eurosta 44,00 euroon/vuosi ja tukkuostajille 115,50 eurosta 125,00 euroon/vuosi. Kulutetun käyttöveden mukaisesti määräytyväksi jätevesimaksuksi esitetään 2,36 €/m3 nykyisen 2,27 €/m3 sijaan. Ko. muutokset on tehty liitteeseen kohtaan 9. Voimassa olevaan taksaan ei ole esitetty muita
muutoksia.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksa hyväksytään liitteen mukaisena ja taksa tulee voimaan 1.1.2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

PÄÄTÖS:

27.10.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 171, 175, 177 - 178
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: 169 – 170, 172 – 174, 176, 179 - 180
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 171, 175, 177 - 178

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

