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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 193 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuu kunnanhallituksen jäsenistä Reino Hintsa, Tommi
Laine, Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta Miko Heinilä, Jouni Mäkynen ja Matti Vaissalo.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 194 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Loukola ja Helena Tuuri-Tammela.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-9/2020 JA TOIMENPITEET SEN JOHDOSTA
Khall 7.12.2020 § 195
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Tämän jälkeen lautakuntien on tullut talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan täsmentää kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymiä vaikuttavuustavoitteita käyttösuunnitelmillaan
ja antaa palvelutoiminnan tuotantotavoitteita tulosyksiköille (osasto 04) siten, että
valtuuston antamat tavoitteet saavutetaan.
Kunnanhallituksen 13.1.2020 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon
sisältyy
- tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutuminen, meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4) lautakunnan hyväksymällä tasolla (osastotaso 4).
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen sanallisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä
- ennuste koko vuoden toteutumisesta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa
ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin
tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kuuden kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 75
(9kk/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 n. kuukauden viiveellä.
Tammi-syyskuun toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot.
Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen toteutuma sisältää muutamia vain kerran vuodessa laskutettavia menoeriä ja
toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio ei ole laskuttanut vielä lainkaan vuoden
2020 menoja, myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-9/2020 on liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vaalit-tulosyksikköön ei ole budjetoitu tuloja eikä menoja, koska vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.
Hallintopalveluissa työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat korvaukset kirjataan
joulukuulle. Henkilöstökulujen toteutuma on tasaantunut lähinnä heinäkuulle sijoittuneiden vuosilomien pitämisestä johtuen. Avustuksista on maksettu yrittäjille ja yhdistyksille myönnettävä kesätyötuki. Kokonaisuudessaan hallintopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
kokouspalkkiot ja korvaukset 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 sekä neljännesvuosittain kirjattavat verotuskustannukset. Tulosyksikkö toteutunee talousarvion mukaisena, sillä menoista puuttuu vielä viimeisen vuosineljänneksen verotuskustannukset n. 26.000 euroa.
Pelastuslaitos-tulosyksikkö toteutuu talousarvion mukaisena toteutumaprosentista
huolimatta, sillä toteutuma sisältää myös lokakuun maksuosuuden.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki on laskuttanut ensimmäisen laskun kuluvalta vuodelta vasta
elokuussa. Tulosyksikkö toteutunee talousarvion mukaisena.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2020 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia ole tarpeen tehdä.
Muiden tehtäväalueiden toteutuminen
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käsittelee osavuosiraporttiaan seuraavassa kokouksessaan. Perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta käsitellee osavuosiraporttinsa
kokouksissaan 3.12.2020 ja hyvinvointilautakunta 15.12.2020. Tekninen lautakunta
ja ympäristölautakunta ovat käsitelleet osavuosiraportit 17.11.2020. Minkään lautakunnan esitys ei sisällä talousarviomuutosesityksiä.
Kaikkien tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-9/2020 ovat liitteenä.
Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-9/2020 on liitteenä.
Kunnanhallitus on 1.6.2020 § 111 käsitellyt tammi-maaliskuun osavuosiraporttia ja
31.8.2020 § 141 tammi-kesäkuun osavuosiraporttia. Kunnanhallitus on osavuosiraportteja käsitellessään päättänyt edellyttää palvelualueita noudattamaan YT-menettelyissä esitettyjä seuraavia keinoja henkilöstökulujen alentamiseksi:
- esimies ja työntekijä suunnittelevat pitämättömät lomat siten, että lomapalkkavelka lyhenee merkittävästi, jolloin vanhoja lomia voi olla vuodenvaihteessa 2020-2021 pitämättä pääsääntöisesti enintään 10 päivää
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avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen tarkastellaan jokainen erikseen sen selvittämiseksi, voidaanko viran tai toimen tehtävät hoitaa sisäisin
järjestelyin
- esimiehiltä edellytetään tarkkaa valvontaa sen osalta, että ylitöitä tehdään
vain esimiehen määräyksestä.
Kunnanhallitus myös edellytti lautakunnilta tarkkaa taloudenpitoa ja kehottanut lautakuntia ja palvelualueita pidättäytymään vain välttämättömissä hankinnoissa.
Samalla kunnanhallitus on ehdottanut kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2020 investointiosaa muutetaan siten, että siitä poistetaan vuodelta 2020 seuraavat investointihankkeet: Pohjankyrön talon peruskorjauksen suunnittelu, 30.000 €, Katujen
korjaus peruskorjausohjelman mukaan, 150.000 € sekä Hulevesijärjestelmät hulevesien hallintasuunnitelman mukaan, 100.000 €. Valtuusto on 10.9.2020 § 21 hyväksynyt ko. talousarviomuutokset.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-syyskuun toteutumassa on 64,7 % ja toimintakulujen 69,5 %. Toimintatuottojen alhainen toteutumaprosentti johtuu pääosin tukipalveluiden alhaisesta sisäisten
tulojen toteutumasta. Tukipalvelun sisäisiä tuloja on kertynyt vähemmän, koska menoistakin on säästynyt koronasta yms. johtuen mm. elintarvikekuluista ja kesätyöntekijöiden palkkoihin varatuista määrärahoista. Muilla palvelualueilla on vastaavasti
säästynyt sisäisiä menoja.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-syyskuussa on 69,9 %.
Henkilöstökuluja on alentanut paitsi touko-kesäkuulle ajoittuneet lomautukset, myös
vuosilomien pitäminen ja sairauspoissaolojen vähyys keväällä. Lopulliseen henkilöstökulujen toteutumiseen vaikuttaa loppuvuoden vuosilomat, 1.8.2020 maksetut palkankorotukset, joiden suuruus oli 26 euroa tai kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia
sekä erityisesti loppuvuoden sijaistarve. Koko talousarviovuodelle palkankorotuksiin
varattu 1,0 % riittää, koska korotuksen vaikutus koko vuodelle on 0,51 %. Seuraavat
palkankorotukset tulevat maksuun 1.4.2021. Sen sijaan loppuvuoden sijaiskustannuksia on erityisen vaikea arvioida koronapandemiasta johtuen. Keväällä sijaispalkkakulut olivat alhaiset, koska sairauspoissaoloja oli vähän. Nyt syksyllä tilanne on
erilainen, koska koulut ja varhaiskasvatus on toiminut normaalisti.
Asiakaspalvelujen ostot ovat myös tasaantuneet alkuvuodesta. Tammi-syyskuun toteutuma oli 8,92 milj. euroa (71,7 %).
Koko kunnan toimintakate on -19.6 milj. euroa, mikä on 69,5 % budjetoidusta ja
647.000 euroa pienempi kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Budjetoitua ja
viime vuoden vastaavaa ajankohtaa merkittävästi alhaisempi toimintakate johtuu
paitsi kunnanhallituksen päättämistä henkilöstökulusäästöistä myös koronapandemian johdosta aiheutuneista muista säästöistä.
Verotulot ovat toteutuneet tammi-syyskuun toteutumassa 75,0 % ja 375.000 euroa
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina johtuen mm. yhteisöveron suuremmasta jako-osuudesta. Koronapandemian vaikutukset eivät näy vielä tammi-syyskuun kunnallisverokertymässä. Em. kuluvan vuoden tammi-syyskuun verotulokertymästä ja jo tiedossa olevista loka- ja marraskuun tilityksistä sekä vuoden 2019 verotuksen toteutuma-arviosta johtuen verotulot näyttäisivät toteutuvan budjetoidusti.
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Valtio on tukenut kuntia myös tuntuvilla lisätalousarvioiden valtionosuuslisäyksillä,
mistä johtuen tammi-syyskuun valtionosuudet ovat yhteensä 10,7 milj. euroa eli 77,7
% budjetoidusta. Koko talousarviovuoden osalta ylimääräiset valtionosuudet tulevat
olemaan lähes 1,1 milj. euroa.
Em. säästöistä ja erityisesti valtionosuuksien lisäyksestä johtuen vuosikate tammisyyskuulta on n. 2,7 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen jäädessä hieman
budjetoidusta, tammi-syyskuun tulokseksi muodostuu 1,68 milj. euroa. Talousarviomuutoksia ei ole tarpeen tehdä myöskään verotuloihin tai valtionosuuksiin.
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 1-9/2020, kunnan tuloslaskelman
toteutumavertailun 1-9/2020 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-9/2020
2) toteaa, että seuraavat YT-menettelyissä esitetyt keinot henkilöstökulujen alentamiseksi ovat edelleen voimassa:
- esimies ja työntekijä suunnittelevat pitämättömät lomat siten, että lomapalkkavelka lyhenee merkittävästi, jolloin vanhoja lomia voi olla vuodenvaihteessa 2020-2021 pitämättä pääsääntöisesti enintään 10 päivää
- avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen tarkastellaan jokainen
erikseen sen selvittämiseksi, voidaanko viran tai toimen tehtävät hoitaa
sisäisin järjestelyin
- esimiehiltä edellytetään tarkkaa valvontaa sen osalta, että ylitöitä tehdään
vain esimiehen määräyksestä.
3) edellyttää lautakunnilta edelleen tarkkaa taloudenpitoa, mutta hankintoja voidaan tehdä määrärahojen puitteissa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
Khall 7.12.2020 § 196
Hallintosäännön 90 §:n mukaan:
”Kunnanhallitus voi hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä
sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa
toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.”
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat valmistelleet ohjeet vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosta.
Vuoden 2020 tavoin osavuosiraportointi tehdään kolmen kuukauden välein. Näin
tammi-maaliskuun raportti voidaan käsitellä lautakunnissa touko-kesäkuussa ennen
kunnanviraston sulkua. Tammi-kesäkuun raportti valmistuu elokuun alkupuolella,
jolloin sen lukuja voi käyttää talousarvion valmistelun apuna. Tammi-syyskuun raportti ehditään käsitellä hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Osavuosiraportit
viedään talousarvion 2021 mukaisesti tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanosta.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JÄSENEN VALITSEMINEN ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAVALTUUSTOON
Khall 7.12.2020 § 197
Valtioneuvosto on 29.8.2019 päättänyt, että Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan
maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 31 valinnut edustajan ja varaedustajan Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen, joka on valinnut maakuntavaltuuston kuluvalle
toimikaudelle. Maakuntamuutoksen myötä Isonkyrön kunnan jäsenyys Pohjanmaan
liitossa lakkaa ja siirtyy Etelä-Pohjanmaan liittoon.
Etelä-Pohjanmaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntapäivät valitsee kuntavaalikaudeksi,
edelliset maakuntapäivät pidettiin 21.9.2017. Kunkin jäsenkunnan edustajien lukumäärä maakuntavaltuustossa määräytyy jäsenkunnan asukasluvun perusteella siten, että jokaisesta jäsenkunnasta valitaan yksi edustaja 4.000 asukasta kohden.
Maakuntavaltuuston jäseneksi voidaan valita vain jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja.
Maakuntavaltuuston kokoonpanon on vastattava koko maakunnan poliittisten ryhmien ääniosuuksia edellisissä kuntavaaleissa. Lisäksi maakuntavaltuuston kokoonpanossa on turvattava myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Maakuntavaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuosittain.
Em. johtuen Isonkyrön kunta saa maakuntavaltuustoon kaksi paikkaa. Edellisten
kuntavaalien tuloksen mukaan kaksi seuraavaa maakuntavaltuuston paikkaa kuuluisivat keskustalle ja vasemmistoliitolle.
Seuraavat kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2021 ja uudet valtuustot valitsevat
edustajansa maakuntapäiville alkukesästä. Nykyinen maakuntavaltuusto kokoontuu
enää kerran.
Koska Isonkyrön valtuustossa ei ole vasemmistoliiton edustajaa eikä ole tarkoituksenmukaista lähteä muuttamaan koko maakuntavaltuuston paikkajakoa puolueiden,
kuntien, miesten ja naisten välillä uusiksi, on esitetty, että toinen Isonkyrön paikka
jätetään jäljellä olevan yhden kokouksen osalta täyttämättä. Ehdotettu menettely sopii vasemmistoliiton edustajille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee yhden
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi kuntavaalikaudeksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 7.12.2020 § 198
Liitteen kauppakirjaluonnoksella, Isonkyrön kunta ostaa yksityishenkilöltä noin 1.180
m2:n määräalan Katajamäki -nimisestä kiinteistöstä (kiinteistötunnus 152-416-3-26).
Alueen yleiskaavamerkintä on PY (Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Alueella
sallitaan myös asuminen) ja asemakaavamerkintä on M (Maatalousalue). Ostettava
alue on merkitty kauppakirjaluonnoksen karttaliitteeseen. Alue sijoittuu palvelukeskuksen ja valtatien väliin rajoittuen välittömästi palvelukeskuksen tonttiin.
Kunta tarvitsee aluetta vuoden 2021 talousarvion investointiosan mukaisen Hoivaosaston muutostyöt ja laajennus, esisuunnitelman mukaisen palvelukeskuksen kiertävän tieyhteyden toteuttamiseen.
Neuvotteluissa kauppahinnaksi on sovittu esitettävän 3.000 euroa. Kauppakirjaluonnos on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirjaluonnos hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT SEKÄ ULKOMAINONTA
Khall 7.12.2020 § 199
Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13.4.2021, varsinainen vaalipäivä
on sunnuntaina 18.4.2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 10.9.2020 § 24 päättänyt, että valtuutettujen lukumäärä on jatkossakin 27.
Oikeusministeriö on 1.10.2020 antanut kunnanhallituksille kirjeen kuntavaalien järjestämisestä ja mm. kehottanut kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja
varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi
keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitä.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien
kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan
(esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle);
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset
olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 820 ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja
tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun
antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen. Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti viisijäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon riittääkin
kolme jäsentä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet voivat olla paikalla. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita
rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia
kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä;
e) ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
Vaalilain mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä sekä varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista, jotka tulee olla arkisin klo 8-20 välillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 9-18 välillä. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki klo 9-20.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Ennakkoäänestys on vuodesta 2003 lähtien järjestetty kirjastossa. Ennakkoäänestyspaikkana olevana sosiaalihuollon yksikkönä on ollut Laurilan palvelukeskus. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat olivat viime vaaleissa Pohjankyrön talo, Kylkkälän koulu, Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen nuorisoseura. Äänestyspaikoista
päätettäessä tulee huomioida myös liikuntaesteisten pääsy äänestyspaikoille. Ennakkoäänestyspaikka on viime vaaleissa ollut auki arkisin klo 12-19 ja viikonloppuna
klo 10-14.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista. Kunnanhallituksen 21.5.2018 § 96 päätöksen mukaisesti vaalitelineet viedään Nuppulan päiväkodin tontille Pohjankyröntien ja Koulukadun risteykseen Koulukadun suuntaisesti, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja Valtaalaan kunnan omistamille maa-alueille valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent. osuuskauppakiinteistön piha-alueelle sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien risteykseen kunnan omistamalle tontille.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
-

yleinen ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään Isonkyrön kunnan kirjastossa seuraavin aukioloajoin:
ke 7.4.2021 klo 12-19
to 8.4.2021 klo 12-19
pe 9.4.2021 klo 10-19, josta klo 10-12 erityisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
la 10.4.2021 klo 10-14
su 11.4.2021 klo 10-14
ma 12.4.2021 klo 12-19 ja
ti 13.4.2021 klo 10-19, josta klo 10-12 erityisesti ns. riskiryhmiin kuuluville

-

kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi määrätään Laurilan palvelukeskus

-

kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään
äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella Lehmäjoen nuorisoseura.

-

vaalien ulkomainonta aloitetaan suosituksen mukaisesti ja siten, että vaalitelineet viedään Piiloluolantien varteen kunnan omistamalle tontille, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja Valtaalaan kunnan omistamille maaalueille valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent. osuuskauppakiinteistön pihaalueelle sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien risteykseen kunnan omistamalle tontille.
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tilanteen niin vaatiessa, äänestystila voidaan tarvittaessa sijoittaa myös esimerkiksi telttaan ko. äänestyspaikan pihalle yleisessä ennakkoäänestyksessä ja/tai
varsinaisena vaalipäivänä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 200
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

17.11.2020
17.11.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall § 201
1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös
23.11.2020/LSSAVI/16409/2020; Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueelle
2. Sosiaali- ja terveysministeriön 24.11.2020 ohjeet ja suositukset epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa
maakunnissa
3. Tekninen lautakunta 17.11.2020 § 103; Leikkikenttien turvallisuuden parantamisen loppuselvitys
4. Tekninen lautakunta 17.11.2020 § 104; Katuvalaistusinvestoinnin loppuselvitys
5. Tekninen lautakunta 17.11.2020 § 105; Keittiöiden kone- ja laiteinvestoinnin loppuselvitys
6. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 18.11.2020/VN/25442/2020;
Luonnos esitykseksi valtioneuvoston kihlakuntajakopäätöksen 2 §:n muuttamiseksi
7. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös
1.12.2020/LSSAVI/16940/2020; Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös aluehalllintoviraston toimialueelle
8. Etelä-Pohjanmaan alueellisen Korona nyrkin kokous 2.12.2020
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
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MUUT ASIAT
Khall 7.12.2020 § 202
Kunnanhallitus on 23.11.2020 § 189 kunnanvaltuuston 12.11.2020 päätöksiä täytäntöön pannessaan todennut, että kunnanvaltuusto on 12.11.2020 § 32 päättänyt äänin 25-2 kunnanhallituksen ehdotuksen hyväksymisestä. Asiassa on päädytty äänestykseen KD:n valtuustoryhmän kannattamattomasta ryhmäehdotuksesta. Voimassa olevan hallintosäännön 132 §:n mukaan äänestykseen otetaan pohjaehdotus
ja kannatetut ehdotukset ja se ei sisällä erityismääräyksiä ryhmäehdotuksen ottamisesta äänestykseen ilman kannatusta. Näin ollen KD:n valtuustoryhmän ryhmäehdotusta ei olisi tullut ottaa äänestykseen. Ottaen huomioon äänestyksen lopputuloksen, menettelyvirheellä ei ole voinut olla vaikutusta asiassa tehdyn päätöksen lopputulokseen, joten kunnanhallitus on päättänyt laittaa asian täytäntöön.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee asian
tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 195, 196, 198, 199
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: 193, 194, 197, 200, 201, 202
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 195, 196, 198, 199
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