ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

No

4/2020

Sivu
KOKOUSAIKA

torstai 12.11.2020 kello 18.00 – 19.15

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön koulukeskuksen ruokala (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
Leskelä Juhani, varavaltuutettu

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

Khall:n jäsenet (pl. valtuutetut):

Tarkastuslautakunnan jäsenet:

Karhu Jarkko
Nyrhinen Antti
Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana
Hänninen Petri
Iivari Antti
Latvala Merja
Pietikäinen Susanna

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

25 - 33

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

68

Puheenjohtaja

kunnanjohtaja
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja
hyvinvointijohtaja
perusturvajohtaja
johtava rehtori

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 13.11.2020
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Sami Hahtola
Jukka Hakamaa
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 16.11.2020 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
12.11.2020

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 12.11.2020 § 25
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 12.11.2020 § 26
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Hahtola ja Jukka Hakamaa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu
69

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
12.11.2020

Sivu
70

POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN
Khall 21.9.2020 § 154
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on 31.8.2020 päättänyt pyytää jäsenkuntia käsittelemään perussopimuksen muuttamista valtuustoissaan. Valtuuston päätöksestä
pyydetään ilmoittamaan 15.10.2020 mennessä.
Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta, ellei toisin ole sovittu. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä
aiheutuviin kustannuksiin. Maakuntajakolain mukaan maa jaetaan maakuntiin, joiden lukumäärän, alueet ja nimet päättää valtioneuvosto asianomaisia maakuntien
liittoja ja kuntia kuultuaan. Valtioneuvoston 29.8.2019 (978/2019) annetun päätöksen mukaisesti Isonkyrön kunta kuuluu 1.1.2021 lähtien Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.
Tässä vaiheessa perussopimukseen esitetään pääasiallisesti teknisluonteisia muutoksia. Lisäksi esitetään maakuntahallituksen sekä kulttuurilautakunnan toimikauden
muuttamista vastaamaan maakuntavaltuuston toimikautta. Ehdotetut muutokset ilmenevät liitteestä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Pohjanmaan liiton perussopimus hyväksytään liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 12.11.2020 § 27
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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

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

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 17
PÄÄTÖS:

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

Khall 15.6.2020 § 118
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta 24.8.2020 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 21.9.2020 § 155
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Seuraava lausuntoesitys sisältää myös
elinkeino- ja kaavoitusjaoston sekä lautakuntien lausunnot.
Kunnanhallitus
Arviointikertomuksessa on todettu, että kunnanhallitus saavutti toiminnalliset tavoitteensa pääosin hyvin ja yleishallinnon ja talouden tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin.
Tarkastuslautakunnan havaintoja ja suosituksia koskien kunnanhallitus lausuu seuraavaa:
Palvelualueet ovat nimenneet alkuvuodesta 2020 internet-sivujen vastuulliset päivittäjät, joiden tehtävänä on huolehtia internet-sivujen ajantasaisesta sisällöstä.
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Kunnanhallituksessa esittelijän ehdotus on pääsääntöisesti esitetty esityslistalla, ainoastaan muutaman kerran esitys on annettu kokouksessa, mikä on poikkeustapauksissa mahdollista. Lautakunnan pöytäkirjassa olleet epäselvyydet on korjattu
käsittelemällä asiat uudelleen.
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset on tehty ajallaan. Ohjeistuksesta on muistutettu myös muita päätöstentekijöitä. Uuden henkilöstön perehdyttämiseen on panostettu.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 14.9.2020 § 38 päättänyt antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksen johdosta:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen tavoitemittareiden jatkuvasta kehittämisestä siihen suuntaan, että ne tukevat paremmin strategiassa määriteltyjä tavoitetiloja.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät julkaisi 10.6.2020 vuoden 2020 Yrittäjien kuntabarometrin maakunnalliset ja kuntakohtaiset tulokset. Isokyrö nousi elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanoissa Etelä-Pohjanmaan 4. parhaaksi kunnaksi arvosanalla 3,44/5.
Edellisessä barometrissa vuonna 2018 Isokyrö oli sijalla 6. Pienistä, alle 10 000
asukkaan kunnista Isokyrö oli maakunnan toiseksi paras. Parhaat arvosanat isokyröläiset yrittäjät antoivat kunnalle infrastruktuurista (3,69), yrityspalveluista (3,53) ja
elinkeinopolitiikan asemasta kunnassa (3,53). Kuntabarometri toteutetaan joka toinen vuosi eli seuraavan kerran todennäköisesti vuonna 2022. Barometrin kokonaisarvosanasta voidaan kehittää tavoitemittari. VASEK:n kanssa on neuvoteltu, että he
toteuttaisivat parittomina vuosina yrityksille vastaavan kaltaisen kyselyn.
Aktiivista yhteydenpitoa kunnassa toimiviin yrityksiin jatketaan. Vaikuttavuuden mittaamiseksi kehitetään mittari, joka pohjautuu käytettyihin euroihin per yrityskontakti.
VASEK:n raportointia palvelualueen johtajalle kehitetään.
Rakennuspaikkojen myynnin osalta tavoitemittarit voidaan segmentoida erikseen
asuinrakennus- ja yritysrakennuspaikkojen kesken.
Perusturvalautakunta on 20.8.2020 § 44 päättänyt lausua seuraavaa:
1.

Yhteistyön ylläpitäminen eri tahojen kanssa vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa ja työotetta, joka arvostaa yhdessä tekemistä. Yhteisen tekemisen kautta myös luottamus toisiin tahoihin vahvistuu. Yhteinen tekeminen sammuu, ellei sitä pidä
yllä. Lastensuojelu pitää säännöllisiä palavereita mm.
Sosiaalityöntekijä sekä
•
kuraattori ja psykologi
•
varhaiskasvatus ja neuvolatyöntekijät (uutena varhaiskasvatuksen mukaan tulo)
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Moniammatillisen lastensuojelutyöryhmä (psykiatrinen sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, perusturvajohtaja, koulupsykologi ja
terveyskeskuspsykologi + tarvittaessa pyydetty asiantuntija paikalle.
Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja
Kehitetty viikkotiimipalaverikäytäntöä: perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

Yhteisiä asiakastapaamisia on myös tehty eri kokoonpanoilla esim. sosiaalityöntekijä- psykiatrinen sairaanhoitaja tai kuraattori- sosiaalityöntekijä. Suuren
asiakasmäärän kanssa selviämiseen oli iso merkitys sillä, että lastensuojelun
sosiaalityöntekijältä saatiin siirrettyä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain
mukaisia asiakkuuksia ma. sosiaaliohjaajalle.
2.

Perhekeskusmalli painottuu perustason ennaltaehkäisevään työhön. Perhekeskusmallia on rakennettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja hyvinvointijohtaja toimii tällä hetkellä puheenjohtajana kunnan perhekeskustyöryhmässä.
Keväällä oli tarkoitus hyvinvoinnin palvelualueen esitellä mallia, mutta Koronakriisin vuoksi asia on siirtynyt. Tämä ei siis ole yksin perusturvan asia.

Sivistyslautakunta on 20.8.2020 § 45 päättänyt merkinnyt tiedokseen tarkastuslautakunnan lausunnon sivistyspalveluiden tehtäväalueelta:
1.

Orismalan ryhmiksen ryhmäkoon pienentäminen ei ole pyrkimyksistä huolimatta onnistunut. Talousarviossa kehittämistarpeeksi oli nostettu erikseen
esille Orismalan ryhmiksen tilojen riittävyys, joka oli noussut esille päivähoidon
tilaselvityksessä esiin tulleiden epäkohtien osalta. Keskustan osalta tilajärjestelyt on saatu kuntoon, sillä yksityinen Loikka -päiväkoti toi lisäpaikkoja. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että epäkohdat saataisiin ratkaistua ja toivookin, että asiaan haetaan ratkaisuja.

2.

Varhaiskasvatuksen kokopäivähoitopaikan hinta kasvoi arvioituun verrattuna
1.642 euroa/hoitopaikka. Ylitys johtuu siitä, kun omaa toimintaa ei voitu sopeuttaa samassa tahdissa, kuin palvelusetelien kysyntä kasvoi. Lisäksi haastaviin lapsiryhmiin on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä. Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota, ettei varhaiskasvatuksen kokopäivähoitopaikan hinta jatka kasvua hallitsemattomasti.

3.

Perus- ja lukio-opetuksessa opetussuunnitelmien tavoitteisiin on päästy. Yrittäjyys -valinnaisainetta on tarjottu myös yhdeksäsluokkalaisille ja ryhmä on
aloittanut toimintansa. Tarkastuslautakunta painottaa, että kuntastrategissa
lupaamme ’Yrittäjämäinen ja kansainvälinen toimintatapa on osa varhaiskasvatusta, perusopetusta ja Kyrönmaan lukiota.’ Täten palvelualueen tavoitteen
toteutumisen arvioinnin osalta voisi avata enemmän kuinka hyvin tavoite konkreettisesti täyttyy. Kyrönmaan lukion urheilulinjaa on mainostettu yhtenä markkinointikeinona. Arviointivuoden aikana urheilulinjan seurayhteistyön kehittäminen ei kuitenkaan ole toteutunut suunnitellusti, harjoitusmahdollisuuksia onneksi kuitenkin on pystytty vahvistamaan. Tarkastuslautakunta painottaa, että
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lukion urheilulinjalla olisi potentiaalia olla yksi markkinointistrategiaakin tukeva
painopiste. Siksi onkin tärkeää, että suunniteltuja tavoitteita pystyttäisiin toteuttamaan suunnitellusti. Hyvin toimiva ja houkutteleva urheilulinja lisäisi varmasti
myös Kyrönmaan lukion kuin kunnankin tunnettavuutta ja näkyvyyttä.
4.

Kansainvälisyystoiminta laajeni arviointivuoden aikana, poikkeuksellisesti
käynnissä oli kaksi Erasmus + -hanketta.

5.

Erityisopetukseen perustettiin kaksi uutta erilaista pienryhmää tarvelähtöisesti.
Oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön tilanne oli hyvä koulupsykologin ja nuorisokuraattorin tehtävien ollessa täytettynä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä,
että oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön osalta tilanne on hyvä.

6.

Koulukiusaamiseen on puututtu monin tavoin, kaikkeen havaittuun kiusaamiseen on puututtu sekä tilannetta on kartoitettu kyselyillä. Tarkastuslautakunta
kehottaa yhä jatkamaan aktiivista puuttumista kaikkeen kiusaamiseen. Kunnassa koulukiusaamisen osalta tehdyt mittaukset ovat olleet huolestuttavan
korkeat.

Hyvinvointilautakunta on 18.8.2020 § 59 päättänyt esittää lausuntonaan seuraavaa:
-

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt 13.3.2019 § 12 organisaatiouudistusta ja
tehnyt esityksen kunnanhallitukselle, joka on käsitellyt esitystä kokouksessaan
13.5.2019 § 67 ja palauttanut pykälän osin jatkovalmisteltavaksi hyvinvointilautakunnalle.

-

Organisaation uudistaminen on edelleen kesken ja tehtäviä on hoidettu määräaikaisilla työsuhteilla.

-

Liikuntatilojen mittarointia muutetaan talousarviossa 2021.

-

Hyvinvointipalveluiden tapahtumia pyritään järjestämään eri ikäisille ja eri kohderyhmille. Tiedottamisessa käytetään monipuolisesti eri kanavia.

-

Nuorisotilakysymyksen osalta pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja ja se on ratkaistu
kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

Tekninen lautakunta on 18.8.2020 § 87 päättänyt lausua seuraavaa:
1.

Katuverkoston kuntoluokitukseen pohjautuva suunnitelma perusparantamisen
aikataulusta ja korjausvelan kiinnikuromisesta toteutetaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

2.

Selvitys yksityisteiden hoitojärjestelmän toimivuudesta ja kustannuksista ei ole
toteutunut työn tavoitteen mukaisesti. Selvitykselle on asetettu uusi tavoite
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vuodelle 2020. Tämä tavoiteaikataulu on toteutunut ja tekninen lautakunta on
toimittanut selvityksen kunnanhallitukselle.
3.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman ja vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen on edelleen kesken. Työn laajuudesta
ja vaikuttavuudesta johtuen tarkkaa valmistumispäivää ei ole vielä asetettu.

4.

Vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskienhallintasuunnitelma päivitetään, kun
uusi vesilaitos on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön.

Ympäristölautakunta on 18.8.2020 § 38 päättänyt lausua seuraavaa:
-

Rakennus- ja huoneistorekisterin laadunparannusta on tehty yksittäisten virhetietojen tultua esiin ja käytössä olevilla resursseilla työ kestää lukuisia vuosia,
ellei vuosikymmeniä ja siten työn valmistumisajankohtaa on vaikea arvioida.
Käytännössä lähes kaikki rakennuspaikat tulisi käydä läpi ja niitä on arviolta n.
2 - 3 tuhatta.

-

Aiheeseen liittyen ympäristölautakunnalla on ollut käsittelyssä kuntalaisaloite
kiinteistöveroselvitys 10.9.2019 § 55, joka koskee samaa asiaa. 2.8.2019 toimitetun kuntalaisaloitteen käsittelyä ei ole tiettävästi jatkettu ympäristölautakunnan tekemän päätöksen jälkeen. Edelleen on epäselvää, että miten paljon
rekistereissä oleva rakennuskanta on ristiriidassa todellisen rakennusmäärän
kanssa.

-

Kuntalaiset voivat nykyisellään korjata verottajan Oma Vero - palvelussa omistamiensa rakennusten ja kiinteistöjen tietoja kiinteistöveroilmoituksen jättöajankohdassa. Korjaaminen vaatii osaamista ja viitseliäisyyttä. Vaikka tiedot
korjattaisiin verottajan tietokantaan, tiedot eivät siirry kunnan tai Digi- ja Väestötietoviraston tietokantaan.

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

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

päättää antaa tarkastuslautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee em. lausunnon tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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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.
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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.
_________

Kvalt 12.11.2020 § 29
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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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:
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Arvio kiinteistöveron tuotosta vuonna 2021
kiinteistö laskennallinen
vero-%
verotulo
0,65
580 922
1,10
41 397
0,00
0

Kiinteistön käyttötarkoitus
verotusarvo
Vakituinen asuinrakennus
89 372 632
Muut asuinrakennukset
3 763 360
1)Yleishyödylliset yhdistykset
622 118
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

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

0,93

-

vakituisesti asutut asuinrakennukset

0,65

-

muut asuinrakennukset

1,10

-

voimalaitokset

2,69

-

yleishyödylliset yhdistykset

0,00

Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 12.11.2020 § 30
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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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.
_________
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Kvalt 12.11.2020 § 31
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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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.
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Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksa hyväksytään liitteen mukaisena ja taksa tulee voimaan 1.1.2021.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 12.11.2020 § 32
KÄSITTELY: Asian käsittelyn kuluessa valtuutettu Mika Komsi ehdotti KD:n valtuustoryhmän puolesta, että ehdotus hyväksyttäisiin muutoin kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisena, mutta vesiliittymän vuosittainen perusmaksu kuluttajille korotettaisiin 40 euroon.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava esitys, on äänestettävä. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen
pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat KD:n valtuustoryhmän
esityksen kannalla, äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä (Ahoketo, Annala,
Frusti, Hahtola, Hakamaa, Heinilä, Hintsa, Jaatinen, Karhu, Kuusikko, Laine, Latvakoski, Leskelä, Mäkinen, Mäki-Rammo, Mäkynen, Nikula, Pollari, Pukkinen, Rajamäki, Soisalo, Talso, Tuuri-Tammela, Vaissalo ja Viertola) ja 2 EI-ääntä (Komsi ja
Varo).
PÄÄTÖS:

Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 25–2 kunnanvaltuusto on
päättänyt, että kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
_________
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Tark.ltk 29.10.2020 § 48
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain 121 §:n mukaan valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500
868 513.
PJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset ja
saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne
valtuustolle tiedoksi.
__________

Kvalt 12.11.2020 § 33
PÄÄTÖS:

Sidonnaisuusilmoitukset merkittiin tiedoksi.
__________
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VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 29, 30, 31, 32
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: 25, 26, 27, 28, 33
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