ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

No

13/2020

Sivu 280

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

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

torstai 10.9.2020 klo 17.30 – 17.41
Koulukeskuksen aulaluokka, Kyrööntie 15
Mäki-Rammo Mirva
Pukkinen Jaakko
Kuusikko Erkki
Annala Juha
Hintsa Reino
Jaatinen Jenni
Laine Tommi
Rajamäki Sirkku
Tuuri-Tammela Helena
Viertola Jari
Viljanmaa Pirkko
Heinilä Miko
Mäkynen Jouni
Vaissalo Matti

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
Jaakko Pukkisen varajäsen
kvalt:n puheenjohtaja
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja

Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Todettiin.
147a-149c
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

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

Erkki Kuusikko
Juha Annala
PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka
OLLUT YLEIYleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 14.9.2020 klo 14.00 sekä
SESTI
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa
Toimistosihteeri
Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 147a §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kaikki
läsnäolijat osallistuivat kokoukseen paikan päällä.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 148b §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Juha Annala.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYS UUDEKSI PIENTUKIMUODOKSI KYRÖNMAALAISILLE YRITYKSILLE SEKÄ YHYRESKEHITTÄMISYHDISTYKSEN KUNTARAHOITUS SIIRTYMÄKAUDELLA
Khall 31.8.2020 § 139
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueen
paikallinen Leader-ryhmä. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 16.6.2014 § 24 päättänyt,
että Isonkyrön kunta sitoutuu vuosina 2014-2020 Leader-toiminnalla tapahtuvan paikallisen kehittämisen rahoitukseen vuosittain 7,35 eurolla/asukas, kuten Laihian
kunta ja Vaasan kaupunkikin Vähänkyrön alueen osalta.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on lähestynyt alueen kuntia 18.6.2020 saapuneella
kirjeellä, liite koskien yhdistyksen Leader-toiminnan jatkumista, kuntarahoituksen
tarvetta uudella ohjelmakaudella sekä tehnyt esityksen pienyritystueksi Kyrönmaalla.
Strategian 2014-2020 toteuttamisesta ylijäävän kuntien rahoitusosuuden käyttäminen
YHYRES-alueen kunnat ovat maksaneet strategian toteuttamiseen 66.750 euroa
enemmän kuin mihin EU:lta ja valtiolta on saatu rahoitusta. Ohjelmakauden viimeisinä kuukausina tasataan Leader-ryhmien kesken käyttämättömiä EU- ja valtionosuuksia, joten YHYRES voi vielä saada lisää rahoituskiintiötä. Tämä on varsin
mahdollista, koska hankerahoituksen kysyntä YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n alueella on 2020 ollut erittäin suurta.
Maa- ja metsätalousministeriön oheistuksen mukaan kuntien maksama 66.750 euroa ei kelpaa siirtymäkauden tai tulevan ohjelmakauden rahoitukseksi. Siksi YHYRES-kehittämisyhdistys ry esittää, että YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallisen
strategian 2014 - 2020 toteuttamisesta ylijäävä kuntien rahoitusosuus käytetään uuden pientuen myöntämiseen yrityksille sekä sen aktivointiin, neuvontaan ja seurantaan. Kyrönmaalla voitaisiin ottaa käyttöön Pohjois-Pohjanmaan kahdessa Leaderryhmässä toteutettava yritysten pientukimuoto Startti- tai Bisnes-Leader. Leaderryhmä voisi myöntää tukea yritystoiminnan investointeihin tai kehittämiseen 200 –
1.500 euroa. Tukiprosentti on investointeihin 35 ja kehittämiseen 50. Tuelle luotaisiin
säännöstö pohjoispohjalaisten mallien mukaan, tuen myöntäisi YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n hallitus ja sen käytöstä raportoidaan kunnille normaalin vuosiraportoinnin yhteydessä. Esityksen mukaan tukea aletaan myöntää heti, kun kunnat antavat
suostumuksensa ja sitä myönnetään niin kauan kuin rahoitusta riittää.
Ohjelmakausi 2021-2027
Maa- ja metsätalousministeriö on lähtenyt valmistelemaan uutta ohjelmakautta,
jossa kuntarahan osuus on jatkossakin 20 % julkisesta rahoituksesta. Ministeriö julkaisi hakuohjeen paikalliseksi Leader-ryhmäksi 6.4.2020.
Siirtymäkausi 2021 (- 2022)
Tuleva ohjelmakausi ei pääse alkamaan vielä 2021 eikä todennäköisesti edes 2022.
Maa- ja metsätalousministeriö on tiedottanut, että ainakin vuosi 2021 on siirtymäkautta, suurella todennäköisyydellä myös vuosi 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että
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maaseudun kehittämistoimintaan, Leader mukaan luettuna, ei tule juurikaan katkosta. Hankkeiden ja yritystukien rahoittaminen jatkuu siirtymäkaudella nykyisen ohjelmakauden säännöillä ja uuden ohjelmakauden rahoilla. Leader-ryhmien alueisiin
ei tule tänä aikana muutoksia, joten YHYRES-kehittämisyhdistys ry jatkaa itsenäisenä toimijana joka tapauksessa ainakin tulevat kaksi vuotta. Siirtymäkauden kehittämisvarojen määrä ja YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n rahoituskiintiö selvinnevät
viimeistään keväällä 2021. YHYRES-kehittämisyhdistyksen mukaan kuntien sitoutuminen siirtymäkauden rahoitukseen tulee osoittaa syksyn 2020 aikana.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry esittää alueensa kunnille, että nämä varaavat talousarvion suunnitteluun alustavaksi kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan 7,5 euroa asukasta kohti vuosille 2021-2027. Siirtymäkaudella käytetään tulevan ohjelmakauden rahoitusta, joten esitys koskee myös sitä aikaa. Esitys perustuu kuluvan ohjelmakauden rahoitukseen ja se tarkentuu jatkossa. Rahoitusosuus laskutetaan
kaksi kertaa vuodessa tammi- ja heinäkuussa kuten kuluvalla ohjelmakaudella.
Isonkyrön kunnan rahoitusosuus olisi siirtymäajalla ja uudella ohjelmakaudella n.
34.000 euroa vuodessa eli arvioitu koko ohjelmakauden kuntarahoitus olisi Isonkyrön kunnan osalta n. 237.000 euroa (Isonkyrön kunnan asukasluku 31.12.2019 oli
4522).
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

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

-

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 10.9.2020 § 149c
Kunnanhallituksen 31.8.2020 § 139 päätöksessä on tapahtunut menettelyvirhe,
koska kaksi henkilöä olivat erehdyksessä esteellisinä käsittelemässä asiaa. Ko. henkilöt toimivat yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä ja ovat siksi hallintolain 28 §:n 1. momentin 5 kohdan mukaan kunnanhallituksessa yhteisöjäävejä käsittelemään asiaa, jossa yhdistys on asianosainen.
Valtuustossa valtuutetun esteellisyyden aiheuttaa kuntalain 97 §:n mukaan ainoastaan se, että asia koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään.
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Kunnanhallitus päättää
1) itseoikaisuna kumota päätöksensä 31.8.2020 § 139
2) että strategian 2014-2020 toteuttamisesta ylijäävän kuntien maksaman rahoitusosuuden 66.750 euroa voi käyttää uuden pientuen myöntämiseen yrityksille
sekä sen aktivointiin, neuvontaan ja seurantaan
3) esittää kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta sitoutuu Leader-toiminnalla
tapahtuvan paikallisen kehittämisen rahoitukseen enintään 7,5 eurolla /asukas
siirtymäkaudella vuonna 2021 ja mahdollisesti vuonna 2022.

PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 149c
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: 147a, 148b
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 149c
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