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Latvala Merja
Pietikäinen Susanna
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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 27.5.2021
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NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Matti Latvakoski
Sirkku Loukola
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ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
26.5.2021

Sivu
40

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 26.5.2021 § 13
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 26.5.2021 § 14
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Latvakoski ja Sirkku Loukola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
Tark.ltk 10.2.2021 § 4
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: 10.2.2021 § 4,
6.4.2021 § 19, 20.4.2021 § 24, 4.5.2021 § 28 ja 11.5.2021 § 32.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.
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Tark.ltk 11.5.2021 § 32
KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja, JHT, HT Ilari Karhu esitteli lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020, joka merkittiin tiedoksi.
Liitteenä on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020.

ESITYS:

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen sekä
• hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2020
• esittää arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle.

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen.
__________

Kvalt 26.5.2021 § 15
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin, puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
Khall 29.3.2021 § 52
Kuntalain 113 §:n mukaan:
” Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja
annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava
tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.
(8.2.2019/175)
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja
tai pormestari.”
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä. Isonkyrön kunnan tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 muodostui
1.365.816,29 euroa ylijäämäiseksi. Kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan.
Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion 9.721 euroa ylijäämäisenä. Talousarviovuoden aikana talousarvioon 2020 tehtiin valtuustoon
nähden sitovalla tasolla ainoastaan muutama muutos investointiosaan.
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarviopoikkeamat kokouksissaan maaliskuussa
2021 ja kunnanhallitus käsittelee asiaa 29.3.2021.
Koko kunnan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat yhteensä 6.281.475,53 euroa, alitusta talousarvioon verrattuna on 613.085,47 euroa (toteutumaprosentti
91,1 %). Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja kertyi -33.797.362,05 euroa, mikä on
804.066,95 euroa budjetoitua vähemmän (97,7 %). Toimintakatteen toteutuma on
-27.515.886,52 euroa, mikä on 190.981,48 euroa parempi kuin talousarviossa
(99,3 %).
Verotuloja kertyi 15.362.952,79 euroa, joka on 63.683,21 euroa budjetoitua vähemmän (99,6 %), valtionosuuksia kertyi 14.913.447,00 euroa, joka on
1.086.851,00 euroa budjetoitua enemmän (107,9 %), summa sisältää myös verotulomenetysten kompensaation.
Vuosikatteeksi muodostui 2.819.402,06 euroa eli 1.328.038,06 euroa budjetoitua
enemmän (189,0 %). Poistot ja arvonalentumiset olivat -1.453.585,77 euroa eli
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28.057,23 euroa budjetoitua vähemmän (98,1 %). Tilikauden tulokseksi muodostui näin ollen 1.365.816,29 euroa eli tilikauden tulos toteutui 1.356.095,29 euroa
budjetoitua paremmin.
Tilikauden budjetoitua merkittävästi parempi tulos johtuu erityisesti koronapandemian vaikutuksista kuntataloudessa. Osa toimintatuotoista jäi toteutumatta esimerkiksi siksi, että keväällä 2020 suuri osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista hoidettiin kotona. Niin ikään toimintakulut toteutuivat alhaisempana esim.
varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautuksista johtuen. Myös tukipalvelussa
säästettiin mm. elintarvikekuluissa ja kiinteistöjen huoltokuluissa. Toisaalta erityisesti terveydenhuollossa kulut toteutuivat merkittävästi talousarviota suurempina.
Talousarviossa 2020 varauduttiin erikoissairaanhoidon kuluihin 6,37 miljoonalla
eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut nousivat lopulta 7,05 miljoonaan euroon eli ne
toteutuvat 680.000 euroa suurempina kuin talousarviossa ja 200.000 euroa suurempina kuin vuonna 2019.
Isonkyrön kunnan tilinpäätöksen tulos muodostui merkittävästi talousarviota paremmaksi erityisesti valtionosuuksien korotuksista johtuen, ensimmäiset korotukset tehtiin keväällä huhti-toukokuussa ja myöhemmin vielä kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Verotulotkin kertyivät lähes talousarvion mukaisina koronapandemiasta huolimatta.
Talousarviossa 2020 varauduttiin lainannostoon siten, että talousarviovuonna lainanoton enimmäismääräksi vahvistettiin 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 alkupuolella koronapandemian tultua Suomeen, varauduttiin mm. verotulojen leikkaantumiseen ja nostettiin talousarvion mahdollistama lainamäärä 1,1 miljoonaa
euroa. Lainakanta nousi 4,0 miljoonaan euroon ja oli 894 €/asukas.
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan. Tilikauden ylijäämä 1.365.816,29 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien
ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. Ko. kirjauksen jälkeen kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 12,6 milj. euroa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 (liite) ja
päättää valtuuttaa hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Tark.ltk 11.5.2021 § 32
KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja, JHT, HT Ilari Karhu esittelee lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.
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Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 11.5.2021 esittänyt tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus (liite) on luovutettu tarkastuslautakunnalle 11.5.2021.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.

ESITYS:

Tarkastuslautakunta
• merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020
• saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle
• esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan

hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
• kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimen-

piteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään
antamaan ennen vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen.
__________

Kvalt 26.5.2021 § 16
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin, eli kunnanvaltuusto;
- merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2020 kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
- päätti velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se
on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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VALTUUSTOALOITTEET JA KUNTALAISALOITTEET SEKÄ TOIMENPITEET JA KANNANOTOT
NIIDEN JOHDOSTA
Khall 17.5.2021 § 77
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Hallintosäännön 147 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä
kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Valtuutetun aloiteoikeudesta ja aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 147 §:ssä.
Kuntalain 23.4 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Aloitteet jaetaan oheismateriaaleina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
1. 112 allekirjoittajaa (ens. Alisa Torkko ja Ada Minni) ovat 11.5.2017 tehneet
kuntalaisaloitteen, että nuorille osoitettaisiin oma paikka, missä he voisivat olla rauhassa.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 33 todennut, että kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnan painopistealueisiin ja kehittämistarpeisiin nuorisotilan tilatarpeen selvityksen tekemisen 30.6.2017 mennessä.
Nuorisotilana Isossakyrössä toimii tällä hetkellä Pohjankyrön talon alakerran
kahviotila. Nuorisotilan aukioloajat on suunnattu eri-ikäisille nuorille siten, että eri
ikäryhmille on omat aikansa. Kävijämäärä on keskimäärin n. 20 nuorta, vaihdellen
ikäryhmästä riippuen 10-30 nuorta kerrallaan. Nuorisotilalla kävi vuonna 2016 n.
1.500 nuorta.
Tällä hetkellä joudutaan ottamaan huomioon myös muut tilan käyttäjät, joita on
harrastusryhmistä juhlatilaisuuksien kahvituksiin. Ei ole siis mahdollista sisustaa ja
järjestellä nuorisotilaa täysin nuorten näköiseksi ja nuorten ehdoilla.
Sivistyslautakunta esittää tilantarveselvityksessään, että toimiva ja ihanteellinen
nuorisotila käsittää useita eri osa-alueita. Parhaimmillaan tila on riittävän iso, jotta
sinne mahtuu tarpeeksi istumapaikkoja, pöytätilaa syömistä ja askartelua varten
sekä isoimmat pelipöydät (biljardi, pingis, ilmakiekko). Lisäksi tietysti sitten pienemmät asiat, kuten tietokonepiste, tv-taso sisältöineen jne. Varustusta huolletaan ja
päivitetään säännöllisesti. Tilan tulisi olla kutsuvan näköinen nuorille. Tähän kuuluu
esimerkiksi nuorten näköinen värimaailma sekä lisämukavuudet kuten esim. torkku-
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peitot ja tyynyt. Nuorisotilassa tulee työskennellä alan ammattilaisia, jotka huolehtivat tilan turvallisuudesta ja siitä, että siellä on kaikilla hyvä ja mukava olla. Ihanteellinen määrä ohjaajia on tilan koosta riippuen vähintään kaksi.
Sivistyslautakunta ehdottaa, että nuorisotilalle osoitetaan muu sopiva pelkästään
nuorisotoiminnalle varattu tila.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.9.2017 § 15 todennut, että nykyisten
henkilöstöresurssien puitteissa nuorisotilaa pidetään auki kolme kertaa viikossa, tiistai- ja torstai-iltaisin sekä perjantai-iltapäivisin. Nuorisotilassa on aina aikuinen valvoja, joka työskentelee tilassa yksin.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nuorisotilalle osoitettaisiin uudet tilat ja vaihtoehtoina tutkittaisiin joko kerhotupaa (seurakunnan omistama tila),
Ikolan koulua, kunnanvirastolta kuntosalilta vapautuvia tiloja tai uuden liikuntahallin
yhteyteen rakennettavia uusia nuorisotiloja. Lautakunta on esittänyt myös talousarvioesityksessään vuodelle 2018 määrärahaa nuorisotilan tuntityöntekijälle aukioloaikojen lisäämiseksi.
Kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 55 hyväksymä vuoden 2018 talousarvio sisältää mm.
seuraavan määräajan, jota kunnanhallitus on tarkentanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa 11.12.2017 § 207 seuraavasti (kursiivilla): Kunnan johtoryhmä laatii
Ikolan koululle, Pohjankyröntalolle ja Kotiteollisuustalolle käyttösuunnitelmat toukokuun 2018 loppuun mennessä.
- Käyttösuunnitelmaan voi sisältyä myös muita kunnan kiinteistöjä, esitys tehdään
kunnanhallitukselle
Johtoryhmä on työstänyt käyttösuunnitelmaa kokouksissaan kevään aikana sekä
tehnyt katselmuksen kohteisiin. Käyttösuunnitelmaan sisällytettiin edellä mainittujen
kiinteistöjen lisäksi tällä hetkellä päiväkotikäytössä oleva Nuppulan kiinteistö, johon
nuorisotila voitaisiin sijoittaa vuonna 2019.
Nuppulan kiinteistön poistuttua päiväkotikäytöstä nuorisotilojen muuton valmistelu
Nuppulan kiinteistöön ja tilojen suunnittelu nuorisotoimintaan soveltuviksi on aloitettu
ja määrärahat on varattu vuoden 2019 talousarvioon.
Tekninen lautakunta ehdottaa 10.9.2019 § 77 kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä tai purkua vuoden 2020 aikana. Kunnanhallitus päätti 23.9.2019 § 137
hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallitus on 30.3.2020 § 65 päättänyt myydä Nuppulan kiinteistön.
Hyvinvointilautakunta ehdottaa 29.10.2019 § 44 kunnanhallitukselle, että Restahovin
tilat hankitaan kunnan nuorisopalvelujen käyttöön. Vuokrasopimuksen valmistelu on
kesken koronavirustilanteen ja siitä johtuvien kokoontumisrajoitusten takia.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
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Hyvinvointilautakunnan 29.10.2019 § 44 päätöksen jälkeen yksityisen omistamassa
tilassa on tehty tarvittavia tutkimuksia. Tutkimukset ja lisätutkimukset ovat edellyttäneet tiettyjä sääolosuhteita, jonka vuoksi ne on pystytty saattamaan loppuun keväällä 2020. Tutkimuksen tulokset mahdollistavat tilojen vuokrauksen ja se olisi
mahdollista esim. elokuusta 2020 alkaen.
Kunnanhallitus on 1.6.2020 § 111 käsitellyt osavuosiraporttia 1-3/2020. Erityisesti
koronapandemiasta johtuvien verotulomenetysten vuoksi kunnan kuluvan vuoden
toteutumaennuste on alijäämäinen. Kunnanhallitus edellyttää palvelualueita noudattamaan YT-menettelyissä esitettyjä keinoja henkilöstökulujen alentamiseksi sekä
tarkkaa taloudenpitoa. Lautakuntia ja palvelualueita on kehotettu pidättäytymään
vain välttämättömissä hankinnoissa.
Etenkin kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnan nuorisotilakysymyksessä
on kartoitettu kunnan omien tilojen hyödyntämistä. Kunnanviraston alakerrassa sijaitsevan lounasravintolatilan vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2020. Kyseinen tila on keskeisellä paikalla kunnan keskustassa ja siihen
on esteetön kulku. Tila oli pitkään tyhjillään ennen kuin nykyinen yrittäjä aloitti toimintansa syksyllä 2019. Tilasta on mahdollista tehdä nuorisolle hyvin soveltuvat tilat
vähäisin rakenteellisin muutoksin.
Kunnan omia tiloja hyödynnettäessä kunta säästää ulkoiset vuokrakulut. Kirjanpidossa hyvinvointipalveluille kirjataan sisäiset vuokrakulut. Tekninen palvelualue menettää ulkoiset vuokratulot, mutta saa sisäiset vuokratulot.
Hallintosäännön 42 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää talousarvion puitteissa tehtävistä hankinnoista ja sopimuksista siltä osin kuin niistä ei päätä toimielin
tai muu viranhaltija.
Kunnanhallitus päätti 15.6.2020 § 123 palauttaa asian hyvinvointijohtajan valmisteltavaksi ja päätettäväksi siten, että nuorisotilat sijoitetaan kunnanvirastolle kunnan
omiin tiloihin. Tila voidaan muuttaa nuorisolle soveltuviksi yhteistyössä teknisen palvelualueen kanssa. Tavoitteena on, että nuorisotilat ovat nuorten käytössä koulujen
alkaessa elokuussa 2020.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 20.4.2021 § 13 todennut, että nuorisolle on
löytynyt edellisen aloitteen käsittelyn jälkeen oma heidän käyttöönsä soveltuva tila
kunnan omasta kiinteistöstä, kunnantalon 1. kerroksesta, jossa nuoriso on kokoontunut elokuuta 2020 alkaen. Hyvinvointilautakunta totesi aloitteen osaltaan loppuun
käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
2. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaaajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
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Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta on käsitellyt koulukeskuksen piha-alueiden kehittämistä kokouksessaan 6.4.2021 § 44 ja esittänyt kunnanhallitukselle kehittämissuunnitelman
ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä. Lisäksi teknisen lautakunnan
esityksessä kunnanhallitukselle esitetään, että hyvinvointijohtaja, johtava rehtori ja
tekninen johtaja valitsevat käyttäjiä kuultuaan alueelle sopivat toimintavälineet hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 20.4.2021 § 14 todennut, että hyvinvointijohtaja on osallistunut koulukeskuksen piha-alueiden kehittämissuunnitelmien laadintaan yhdessä teknisen osaston ja sivistyspalveluiden henkilöstön kanssa. Suunnittelussa on huomioitu keskustan alueen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltainen
kehittäminen.
Aloite on keskeneräinen.
_________
3. Kai Lehtimäki esittää 2.5.2018, että uimahalli tehtäisiin esteettömäksi vammaisille.
Hyvinvointilautakunta esittää 20.9.2018 § 29 kunnanhallitukselle, että vuonna 2019
perustetaan valmisteluryhmä, joka yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa
uimahallin saneeraustarpeita ja koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 13.3.2019 § 13 todennut, että kirjasto- ja
vapaa-aikatoimenjohtaja on keskustellut teknisen johtajan kanssa muutoksista, joita
voidaan tehdä vuosihuollon yhteydessä ja mitkä muutostyöt jäävät vuodelle 2023
suunnitelmissa olevaan peruskorjaukseen. Allashissin hankinta ja asentaminen sisällytetään peruskorjaussuunnitelmaan.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
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Uimahallin esteettömyyden parantaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa uimahallin peruskorjauksen suunnittelun aloitus siirtyi suunnitteluvuodelle 2023. Tekninen
palvelu on tehnyt vuosihuollon yhteydessä pienimuotoisia korjauksia, joilla on pyritty
helpottamaan tiloissa liikkumista.
Aloite on keskeneräinen.
_________
4. Erkki Kuusikko esittää 20.6.2018 kuntalaisaloitteessaan, että kunta rakentaa
kuntalaisten käyttöön matonpesupaikan.
Matonpesupaikan rakentamiseen tähtäävät aloitteet on jätetty myös 26.5.2009 sekä
20.11.2012.
Tekninen lautakunta on aikaisempaan aloitteeseen liittyen 12.2.2013 § 16 päättänyt
aloittaa selvittämään sopivaa sijoituspaikkaa ko. toiminnalle ja toteuttaa kohteen
suunnittelun ja rakentamisen, mikäli toteutukselle myönnetään investointimäärä-rahaa. Kunnanvaltuusto on 18.4.2013 todennut 20.11.2012 jätetyn aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 sekä 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.8.2020 § 83 käsitellyt aloitetta ja todennut, että Isonkyrön kunnassa ei ole tällä hetkellä yhtään kuntalaisten käytössä olevaa matonpesupaikkaa. Tarve matonpesupaikalle on selkeästi olemassa ja se parantaisi kuntalaisille tarjottavia palveluja, mutta vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen mukaan on tehtäväalueen käyttötalouden menot pidettävä vuoden 2020 tasolla. Lisäksi talousarvion raami tuo haasteita nykyisenkin palvelutason ylläpitoon.
Tekninen lautakunta ei taloudellisista syistä esitä matonpesupaikan toteuttamista
vuoden 2021 talousarviossa.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
5. Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 6.9.2018 valtuustoaloitteen uimahallin
toimintojen kehittämisestä.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 20.9.2018 § 29 ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että vuonna 2019 perustetaan valmisteluryhmä, joka
yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa uimahallin saneeraustarpeita ja
koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Hyvinvointilautakunta on todennut 13.3.2019 § 13, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja on keskustellut teknisen johtajan kanssa muutoksista, joita voidaan
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tehdä vuosihuollon yhteydessä ja mitkä muutostyöt jäävät vuodelle 2023 suunnitelmissa olevaan peruskorjaukseen. Allashissin hankinta ja asentaminen sisällytetään
peruskorjaussuunnitelmaan.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Uimahallin toimintojen kiinteistö- ja laitosteknisten toimintojen kehittäminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Vuoden 2021
talousarvion valmistelussa uimahallin peruskorjauksen suunnittelun aloitus siirtyi
suunnitteluvuodelle.
Aloite on keskeneräinen.
__________
6. Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen aidan
saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.
Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamien kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen,
että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020
talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan
liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella
etenkin lapsille- ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kun vapaa-ajan tarpeisiin.
Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.
Tekninen lautakunta on päättänyt 1.10.2019 § 84, että Keskustan koulun aidan tarve
ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarviovuodelle 2021 investointimäärärahan ” Liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskuksen
alueelle”. Investointimäärärahan täytäntöönpanon edellytyksenä on aluesuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksessa. Aluesuunnitelma aikatauluineen on nyt
valmistunut.
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Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.4.2021 § 44 todennut, että koulukeskuksen alueen kehittäminen on ollut esillä useasti viime vuosien aikana. Alueen kehittäminen monipuoliseksi liikunta-alueeksi palvelee niin kaikkia kuntalaisia, kuin keskustan alueen perusopetusta ja Kyrönmaan lukiota. Viihtyisä ja turvallinen piha-alue on
myös vetovoimatekijä ja edistää ”Liikkuva koulu” -periaatteen toteuttamista. Merkitykseltään vähäistä ei ole myöskään se, että mielekäs tekeminen välitunnilla/virikkeellinen piha ehkäisee koulukiusaamista ja muuta epätoivottavaa käyttäytymistä.
Käsittelyprosessi on ollut osallistava ja huomioinut Unicefin lapsiystävällinen kunta
toimintamallin ja lapset ovat päässeet osallistumaan suunnitteluun.
Keskustan koulun oppilasryhmä on tehnyt opettajansa Niina Luukelan kanssa
16.3.2020 kuntalaisaloitteen välituntitekemisen lisäämiseksi, jonka johdosta järjestettiin keväällä 2020 piirustuskilpailu pihasuunnitelmista. Piirustusten pohjalta pyydettiin alustavaa suunnitelmaa Arkkitehtitoimisto Jääskeläiseltä, joka esiteltiin sivistyspalveluiden, hyvinvointipalveluiden ja teknisen palvelualueen työtekijöille. Lisäksi
Keskustan koulun opettajat käsittelivät suunnitelmaa kokouksessaan, jonka jälkeen
suunnitelmaa paranneltiin edellä mainittujen muutosehdotusten mukaan.
Johtava rehtori, Keskustan koulun koulujohtaja, tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja
ovat tämän jälkeen käsitelleet suunnitelman kiireellisyysjärjestystä.
Kunnanhallitus on 19.4.2021 § 61 päättänyt pyytää lausuntoa koulukeskuksen pihaalueiden kehittämisen aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä 31.5.2021 mennessä hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta järjestöiltä. Myös kuntalaisille annetaan mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa osia suunnitelmista EUhankerahoituksella.
Aloite on keskeneräinen.
__________
7. Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat tehneet 23.5.2019 valtuustoaloitteen Napuen taistelun muistomerkin ja siihen liittyvän ympäristön laitteineen ottamisesta kunnan valvontaan ja hoitoon.
Napue100 juhlien järjestämistä varten on koottu toimikunta, joka on kokoontunut viimeksi 5.5.2020. Koronavirustilanteen johdosta toimikunta päätti, että juhlan järjestämisen edellytykset varmistetaan kesäkuulla. Edelleen toimikunnalla on valmiudet
juhlan järjestämiseen, mikäli kokoontumisrajoitukset eivät sitä estä. Aloitteen osalta
muistomerkin huoltamiseen liittyvien vastuiden määrittäminen on kesken.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
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Muistomerkin läheisyydessä oleva penkki kunnostettiin ennen Napue100 -juhlaa.
Samoin kunta kustansi tykkien maalaukseen käytetyt maalit. Muistomerkin ja alueella olevien tykkien huoltoa ja hoitoa ei ole resursoitu teknisen palvelun vastuulle.
Tekninen palvelu on kuitenkin huolehtinut muistomerkin alueen siisteydestä ja kasvillisuudesta.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
8. Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat 31.5.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen Isonkyrön sisäänajotielle eli Kyrööntien ylle sijoitettavista liehuvista mainoslakanoista matkailun kärkikohteista.
Tekninen johtaja on 7.5.2020 antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että tekninen
palvelualue voi selvittää tarvittaessa kustannuksia rakenteiden toteutuksesta.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta 18.8.2020 § 84. Rakentamiskustannukset
olisivat 39.800 €-48.800 €. Aloitteessa esitetty yleisen tien päälle sijoittuva rakenne
vaatii joka tapauksessa tien ylläpitäjän luvan, eli tässä tapauksessa lupa on haettava ELY-keskukselta. Tekninen lautakunta päätti, ettei taloudellisista syistä esitetä
Kyrööntien päälle sijoitettavan mainoskaaren toteuttamista vuoden 2021 talousarviossa.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
9. Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ovat 2.8.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen,
jossa esitetään kiinteistöveroselvityksen tekemistä.
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.9.2019 § 55 todennut, että kuten aloitteessa on kirjattu, rakennuksia puuttuu kiinteistöverokannasta, joten osa kiinteistöjen omistajista selviää osittain ilman kiinteistöveron maksuvelvoitetta, kun taas suuri
osa maksaa kaikista rakennuksistaan lain mukaisen kiinteistöveron. Paikkansa pitää
myös se, että ajan tasalla oleva rekisteri helpottaa jatkossa viranomaisten työtä.
Kiinteistöjen omistajilla on jo nykyisellään velvollisuus tarkastaa kiinteistöverojen tiedot ja ilmoittaa puuttuvat rakennukset ja korjata virheelliset tiedot. Verottajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2020 on käytössä Omavero-palvelussa kiinteistöveroosio, jonka avulla verovelvollinen voi korjata tiedot myös sähköisesti verottajan tietokantaan. Korjaaminen edellyttää kuitenkin hieman tietoteknistä osaamista ja oikeiden tietojen selvittäminen edellyttää keskivertoa parempaa asiantuntemusta esimerkiksi pinta-alojen määrittämisen suhteen. Verottajan rekisteriin lisättävien rakennusten siirtyminen Rakennus- ja huoneistorekisteriin on epätodennäköistä.
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Mikäli ympäristölautakunta teettää kiinteistöveroanalyysin, jolla verottajan ja väestörekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisteriaineisto koneellisesti vertaillaan,
syntyy siitä eroavaisten tietojen aineisto. Tämän aineiston tarkastaminen ja tietokantaan kirjaaminen on arvioitu palvelutarjoajien toimesta edellyttävän noin kahden
henkilötyövuoden työpanosta.
Valtiovaraniministeriön mukaan meneillään oleva kiinteistöverouudistus astuu voimaan vuonna 2022, jolloin kiinteistöjen verotusarvot on määritetty uudella tavalla.
Rakennustarkastaja ehdotti, että ympäristölautakunta varaa vuoden 2020 talousarvioon esitetysti 25.000 € kiinteistöveroselvityksen tekemiseen. Määrärahalla voidaan hankkia edellä mainittu selvitys, jonka tuloksesta voidaan paremmin arvioida
verottajan ja väestörekisterikeskuksen rekistereistä puuttuvan rakennuskannan kokoa, josta taas voidaan arvioida mahdollista verokertymän lisääntymistä.
Saatavan tiedon perusteella voidaan taas arvioida varsinaista rekistereiden ajantasaistamistyöhön ryhtymistä. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin
2-3 ympäristölautakunta on päättänyt, että rakennustarkastajan ehdotus on hylätty.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Vuoden 2021 talousarviossa on varattu määräraha suppeamman kiinteistöveroanalyysin teettämiseen. Analyysi on tarkoitus teettää vuoden 2021 kuluessa.
Rakennustarkastajan mukaan alustavat tarjoukset ovat olemassa ja varsinaiset tarjouspyynnöt lähtevät lähiviikkoina.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
10. Heli Katajamäki on 12.8.2019 tehnyt kuntalaisaloitteen koulutien turvallisuuden
tarkistamisesta ja parantamisesta Kylkkälän koululle.
Tekninen johtaja on vastannut, että aloite ajankohtainen ja koulutien turvallisuutta on
mietitty mm. valmisteilla olevan Tervajoen asemakaavassa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Tervajoen asemakaavan valmistelu on edelleen kesken.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________
11. Kylkkälän koulun ja päiväkoti Pikkutervakon vanhempainyhdistys on
12.9.2019 lähettänyt kuntalaisaloitteen kouluteiden turvallisuuden parantamisesta
Kylkkälässä.
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Tekninen johtaja on vastannut, että aloite ajankohtainen ja koulutien turvallisuutta on
mietitty mm. valmisteilla olevan Tervajoen asemakaavassa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Tervajoen asemakaavan valmistelu on edelleen kesken.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
12. Liisa Vaismaa on 2.9.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen kuntoportaista Välimäen
kallioille.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Välimäen kallion kuntoportaiden rakentamista on pohdittu koulukeskuksen aluesuunnitelman yhteydessä, eikä niiden rakentamista esitetty aluesuunnitelmassa.
Tekninen lautakunta on todennut 6.4.2021 kuntalaisaloitteet teknisen lautakunnan
osalta loppuun käsitellyiksi.
Aloite on keskeneräinen.
_________
13. Erkki Kuusikko esittää 18.11.2019 päivätyllä kuntalaisaloitteella, että henkilökunnan työnkuvaukset päivitetään ajantasalle.
Kunnan johtoryhmä on 13.1.2020 käsitellyt aloitetta ja todennut, että tehtävänkuvat
on päivitettävä aina kehityskeskustelujen yhteydessä, joissa on huomioitava kuntastrategia ja erityisesti asiakas- ja digitalisaationäkökulmat. Puutteet tehtävänkuvissa korjataan kehityskeskustelujen 2020 yhteydessä. Samalla on todettu, että
palvelualueiden johtajat raportoivat aloitteen johdosta tehdyistä toimista hallintojohtajalle huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen aloite etenee henkilöstöjaoston käsittelyyn.
Kunnan johtoryhmä on 13.1.2020 käsitellyt aloitetta ja todennut, että tehtävänkuvat
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on päivitettävä aina kehityskeskustelujen yhteydessä, joissa on huomioitava kuntastrategia ja erityisesti asiakas- ja digitalisaationäkökulmat. Puutteet tehtävänkuvissa
korjataan kehityskeskustelujen 2020 yhteydessä. Samalla on todettu, että palvelualueiden johtajat raportoivat aloitteen johdosta tehdyistä toimista hallintojohtajalle
huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen aloite etenee henkilöstöjaoston käsittelyyn. Kunnanvaltuusto on 27.5.2020 todennut aloitteen käsittelyn olevan kesken.
Koronapandemiasta johtuen kehityskeskusteluiden pitäminen viivästyi keväällä
2020. Palvelualueiden johtajilta saadun tiedon mukaan kehityskeskustelut on vuosilomien jälkeen saatu pidettyä ja tehtävänkuvat päivitettyä.
KVTES:n tehtäväkohtaiset palkat on harmonisoitu siten, että samaa/samankaltaista
työtä tekevillä on sama palkkaus. KVTES:n arviointijärjestelmän kehittämiseksi esityslistan oheismateriaalina toimitetaan palkkaliitteiden hinnoittelutunnuksien tehtäväkohtaiset palkat nimikkeittäin.
Henkilöstöjaosto on 12.10.2020 § 32 päättänyt merkitä henkilöstön tehtävänkuvien
päivittämisen tiedoksi ja toteaa aloitteen omalta osaltaan loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
14. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 24.1.2020 valtuustoaloitteen
äänentoistolaitteiden hankkimiseksi valtuustosaliin.
Äänentoistolaitteet on asennettu valtuustosaliin alkuvuodesta 2020.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
15. Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti 27.1.2020 kuntalaisaloitteen ulkoliikuntapuistosta.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että lautakunta
on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 käsitellyt kuntalaisaloitetta koskien Välimäen
kalliolle rakennettavia kuntoportaita ja päättänyt ottaa huomioon kuntaportaiden rakentamisen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 35 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvioon investointimäärärahaa 20.000 euroa teknisten palveluiden yleisiin alueisiin/ liikuntapaikkojen kehittämiseen (koulukeskus/aluesuunnitelma 2020 sis. mahdollisesti kuntoportaat).
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
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Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
Aloite on keskeneräinen.
___________
16. Vanhusneuvosto on jättänyt 27.1.2020 aloitteen yli 65-vuotiaiden ilmaisuinneista.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 28 todennut, että hyvinvointijohtaja on viranhaltijapäätöksellään 31.1.2020 myöntänyt kaikille kuntalaisille kaksi
ilmaista uintikertaa tammikuussa sekä elokuussa. Näiden lisäksi kaikille tarjotaan
uimahallin 50-vuotisjuhlaviikonloppuna 4.-5.4.2020 maksuton uinti. Edellä mainitut
ilmaisuinnit kattavat näin olleen ehdotuksen.
Hyvinvointilautakunta toteaa, että kunnan säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa yli
65-vuotiaiden ikäihmisten osalta tehostetaan tarjoamalla Isokyrö Areenalla ohjattuja
liikuntatuokioita liikunnanohjaajan ohjaamana ja ajat ilmoitetaan kunnan kotisivuilla.
Hyvinvointilautakunta on todennut aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
17. Matti Latvakoski ja Erkki Kuusikko ovat 3.2.2020 jättäneet kuntalaisaloitteen
nuorisotilan suunnittelusta ja mahdollisesta rakentamisesta koulukeskuksen yhteyteen.
Myös 112 allekirjoittajaa kohta 1. (ens. Alisa Torkko ja Ada Minni) ovat
11.5.2017 tehneet kuntalaisaloitteen, että nuorille osoitettaisiin oma paikka, missä
he voisivat olla rauhassa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 20.4.2021 § 13 todennut, että nuorisolle on
löytynyt edellisen aloitteen käsittelyn jälkeen oma heidän käyttöönsä soveltuva tila
kunnan omasta kiinteistöstä, kunnantalon 1. kerroksesta, jossa nuoriso on kokoontunut elokuuta 2020 alkaen. Hyvinvointilautakunta totesi aloitteen osaltaan loppuun
käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
18. Keskustan koulun valinnaisaineen vastuuopettaja Niina Luukela sekä valinnaisaineen oppilaat (19) ovat 16.3.2020 jättäneet kuntalaisaloitteen, jossa Keskustan alakoulun välituntialueille toivotaan lisää tekemistä.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.4.2021 § 44 todennut, että Keskustan
koulun oppilasryhmä on tehnyt opettajansa Niina Luukelan kanssa 16.3.2020 kuntalaisaloitteen välituntitekemisen lisäämiseksi, jonka johdosta järjestettiin keväällä
2020 piirustuskilpailu pihasuunnitelmista. Piirustusten pohjalta pyydettiin alustavaa
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suunnitelmaa Arkkitehtitoimisto Jääskeläiseltä, joka esiteltiin sivistyspalveluiden, hyvinvointipalveluiden ja teknisen palvelualueen työtekijöille. Lisäksi Keskustan koulun
opettajat käsittelivät suunnitelmaa kokouksessaan, jonka jälkeen suunnitelmaa paranneltiin edellä mainittujen muutosehdotusten mukaan.
Johtava rehtori, Keskustan koulun koulujohtaja, tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja
ovat tämän jälkeen käsitelleet suunnitelman kiireellisyysjärjestystä.
Kunnanhallitus on 19.4.2021 § 61 päättänyt pyytää lausuntoa koulukeskuksen pihaalueiden kehittämisen aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä 31.5.2021 mennessä hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta järjestöiltä. Myös kuntalaisille annetaan mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa osia suunnitelmista EUhankerahoituksella.
Aloite on keskeneräinen.
___________
19. Elisabeth Killinen on lähettänyt 25.3.2020 kuntalaisaloitteen kuntoradan rakentamisesta Isonkyrön koulukeskuksen viereen.
Tekninen lautakunta on käsitellyt koulukeskuksen piha-alueiden kehittämistä kokouksessaan 6.4.2021 § 44 ja esittänyt kunnanhallitukselle kehittämissuunnitelman
ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä. Lisäksi teknisen lautakunnan
esityksessä kunnanhallitukselle esitetään, että hyvinvointijohtaja, johtava rehtori ja
tekninen johtaja valitsevat käyttäjiä kuultuaan alueelle sopivat toimintavälineet hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 20.4.2021 § 14 todennut, että hyvinvointijohtaja on osallistunut koulukeskuksen piha-alueiden kehittämissuunnitelmien laadintaan yhdessä teknisen osaston ja sivistyspalveluiden henkilöstön kanssa. Suunnittelussa on huomioitu keskustan alueen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltainen
kehittäminen.
Aloite on keskeneräinen.
___________
20. Erkki Kuusikko on 29.4.2020 jättänyt kuntalaisaloitteen hallintosäännön tarkastamisesta teknisen lautakunnan oikeuksien osalta koskien kunnan hulevesiverkostoa.
Tekninen lautakunta on valmistellut Isonkyrön kunnan hulevesimääräyksen, jonka
kunnanvaltuusto on vahvistanut 29.4.2021. Hulevesimääräyksissä käsitellään laajasti myös aloitteessa esitettyjä asioita.
Aloite on loppuun käsitelty.
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___________
21. Maria Kallio esittää 27.5.2020 kuntalaisaloitteessaan, että bussipysäkeille rakennetaan katokset valtatien varteen Kyröön sisääntulotien kohdalle molemmin puolin ja ainakin Valtaalaan, jossa on vr-bussin pysähdyspiste.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.8.2020 § 85 todennut, että tekninen palvelualue on selvitellyt kustannuksia ja mahdollisuuksia toteuttaa katoksien rakentamista valtion ylläpitämän tien yhteyteen. ELY-keskuksen edustajan kanssa käydyn
keskustelun perusteella kunnan tulisi tehdä ehdotus hankkeesta tienpitäjälle. Mikäli
tienpitäjä hyväksyy ehdotuksen, tarkoittaa se kuitenkin sitä, että kunta vastaa pysäkkien pystyttämisestä sekä pysäkkien ylläpidosta myös jatkossa. Tienpitäjä hoitaa pysäkit edelleen normaalisti, mutta esim. mahdollisten katoksien eteen jäävien lumivallien poistaminen kuuluu kunnalle.
Tekninen palvelualue on arvioinut yhden pysäkin rakentamiskustannusarvioksi
4.800 € (alv 0 %) sekä arvion vuotuisiksi käyttökuluiksi 480 €.
Tekninen lautakunta päätti, että taloudellisista syistä johtuen ei esitetä bussipysäkkien katosten toteuttamista vuoden 2021 talousarviossa ja totesi aloitteen osaltaan
loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
22. Hannu Lehtiö on lähettänyt 11.6.2020 kuntalaisaloitteen, jossa esitetään Kylkkälänraitin tienvarren turvakaiteiden kunnostamista rannan puolella.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.9.2020 § 93 todennut, että kyseinen
kohta Kylkkälänraitista on yksityistietä, jonka hoidosta ja kunnossapidosta on tehty
sopimus Isonkyrön kunnan ja Kekolan yksityisentien hoitokunnan välillä v. 2015. Sopimuksen mukaan Isonkyrön kunnalle kuuluu kunnossapitotöiden osalta sorastus 40
tonnia/tiekm/vuosi sekä teiden reunoille syntyvien palteiden poisto tarpeen mukaan.
Perusparannustyöt (mm. ojien kaivuu, rumpujen uusiminen, tien kantavuuden parantaminen) eivät kuulu sopimuksen piiriin. Näin ollen myöskään kaiteiden kunnostus ei kuulu hoito- ja kunnossapitosopimuksen piiriin.
Yksityisen tiekunnan on mahdollista hakea avustusta kaiteen kunnostamiseen esim.
Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kunnostushankkeen osalta tulisi olla yhteydessä
myös Etelä-Pohjanmaan museoon ja/tai museovirastoon, sillä oikeusvaikutteisessa
Tervajoen osayleiskaavassa Kylkkälänraitti on merkitty kuuluvaksi ”historialliseen
tielinjaukseen”. Kaavamääräysten mukaan ”Ympäristön uudis- ja korjausrakentaminen, tien korjaustoimenpiteet sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa tien varrella
kyläkuvaan ja rakennusperinteeseen. Tiestöön kohdistuvissa toimenpiteissä tulee
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erityisesti ottaa huomioon alueen maiseman, rakennetun kulttuuriympäristön ja historiallisen tiestön arvot”.
Tekninen lautakunta päätti, että se ei esitä Kylkkälänraitin tienvarren kaiteiden kunnostamista vuoden 2021 talousarviossa ja totesi aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
23. Mirva Mäki-Rammo ja Helena Tuuri-Tammela ovat jättäneet 1.9.2020 kuntalaisaloitteen Etä-Isokyrö-hankkeesta, jossa tarjotaan työlle paikka, kootaan työyhteisö ja mahdollistetaan tietoliikenneyhteydet sekä mm. videoneuvottelumahdollisuudet.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.1.2021 § 10 todennut, että vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu Pohjankyröntalon peruskorjauksen tarvekartoitukseen ja suunnitteluun 30.000 euroa. Peruskorjausta on suunniteltu suunnitelmakauden vuosille 2022-2023 (334.000 euroa ja 150.000 euroa).
Ennen peruskorjauksen varsinaista suunnittelua on tarpeen kartoittaa Pohjankyröntalon tulevia käyttötarpeita ja kiinteistön peruskorjaustarvetta. Tätä varten kunnahallitus päätti nimetä Pohjankyröntalon peruskorjauksen tulevia käyttötarpeita ja kiinteistön peruskorjaustarvetta kartoittamaan työryhmän.
Hyvinvointilautakunta on todennut 20.4.2021 § 16 todennut, ettei lautakunta näe nykyisellään estettä Pohjankyröntalon tilojen vuokraamiseksi etätyökäyttöön ja totesi
aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
Pohjankyrön talon peruskorjauksen tarvekartoitustyöryhmä on 21.4.2021 § 37 laatinut loppuraportin, sekä antanut omat toimenpide-ehdotuksensa kunnanhallitukselle.
Loppuraportissa on käsitelty Pohjankyrön talon nykyistä käyttöä ja tulevia käyttötarpeita, tehtyjä ja tulevia korjaus- ja kunnostustarpeita sekä uusia ideoita rakennuksen
käytettävyyden ja käyttöasteen lisäämiseksi. Loppuraportin liitteenä on myös karkea
kustannusarvio esitetyistä korjaus- ja kehittämistöistä.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 § 71 todennut, että tämän vuoden aikana on edelleen tarkoitus selvittää puupaalujen kunto ja asentaa kiinteistölle pohjaveden tarkkailuputket. Lisäksi tämän vuoden aikana on tarkoitus tulevan vuoden talousarviota varten edelleen arvioida tulevien vuosien tilaratkaisujen toteutusmahdollisuuksia ja -järjestystä. Työryhmän esittämien tilaratkaisujen mahdollisesta toteuttamisesta päätetään seuraavien vuosien talousarvioiden yhteydessä.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
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24. Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 10.9.2020 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että uuden omakotitalon rakentajille palautetaan rakennuslupamaksu sen
jälkeen, kun rakentaja on asunut Isossakyrössä kyseisessä rakennuksessa vuoden.
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.11.2020 § 55 todennut, että kaikki kädenojennukset uudiskohteiden tekijöille nähdään vaikuttavan myönteisesti hankkeiden aloituspäätöksiin. Maksun palauttamisen tehokkuuteen vaikuttaa myös se, että
miten hyvin se saadaan kohderyhmän tietoisuuteen.
Taloudelliset vaikutukset vuositasolla liikkuvat muutamissa tuhansissa euroissa, riippuen täysin rakentamisen määrästä. Rakennuslupamaksu pienehköissä omakotitalokohteissa on tuhannen euron molemmin puolin. Maksu on nykyiselläänkin selkeästi edullisempi, jos sitä verrataan naapurikaupunkeihin.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
25. Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 10.9.2020 aloitteen, jossa esitetään,
että Isoonkyröön perustetaan elinvoimayhtiö.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on talousarvioehdotuksessaan esittänyt, että asia selvitetään vuoden 2021 aikana.
Aloitteen käsittely on kesken.
___________
26. Tarkastuslautakunta on jättänyt 17.12.2020 valtuustoaloitteen, jossa esitetään,
että luottamushenkilöiden puhelinkulukorvauksista luovutaan valtuustokauden vaihtuessa v. 2021.
Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Aloitteen käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista, että
uusi kunnanvaltuusto arvioi aloitetta.
Aloitteen käsittely on kesken.
___________
27. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 17.12.2020 valtuustoaloitteessaan Reinilänkosken maisemointia.
Aloitteen käsittely on kesken.
___________
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi em. selvityksen
aloitteiden käsittelystä.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Jenni Jaatinen Jaakko Pukkisen kannattamana ehdotti, että
aloite nro 16 merkitään keskeneräiseksi.
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu
esitys, on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne,
jotka ovat kunnanjohtajan tekemän pohjaehdotuksen kannalla eli että aloite nro todetaan loppuun käsitellyksi äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Jenni Jaatisen esityksen kannalla eli että aloite merkitään keskeneräiseksi, äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä (Annala, Hintsa, Jaatinen, Kuusikko, Laine, Loukola, Mäki-Rammo, Pukkinen, TuuriTammela).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 0 – 9 Jaatisen ehdotus hyväksyttiin.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on muutoin hyväksynyt kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti, mutta aloitteen 16 osalta äänin 0-9 päättänyt merkitä aloitteen keskeneräiseksi.
_________

Kvalt 26.5.2021 § 17
PÄÄTÖS:

Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin, eli kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi em.
selvityksen aloitteiden käsittelystä kuitenkin siten, että aloite 16 on keskeneräinen.
__________
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HYVINVOINTIKERTOMUS
Hyvltk 10.5.2021 § 26
Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin, sekä
näihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen. Vuosittaisten raporttien lisäksi hyvinvointikertomus on yksi työväline tätä seurantaa varten ja siksi hyvinvointikertomuksen
tulisi ohjata kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Hyvinvoinnin edistäminen on terveyteen
sijoittamista ja tietoista voimavarojen kohdentamista ja vaikuttamista terveyden taustatekijöihin. Kuntien tehtäväkentässä hyvinvoinnin edistäminen tulee asettaa kuntapolitiikan toimintalinjaksi, jossa terveyden edistäminen otetaan huomioon kaikissa
toiminnoissa ja kaikilla toimialoilla. Hyvinvoivat ja terveet ihmiset ovat elinvoimaisen
kunnan perusedellytys ja tärkein voimavara. Kuntalaisten tarpeiden ja hyvinvoinnin
edistäminen haastaa kuntahallinnon eri osa-alueet yhteistyöhön.
Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelusta vastaa Isonkyrön
kunnan hallintosäännön 54 § 4. kohdan nojalla hyvinvointijohtaja. Hyvinvointikertomustyö jakaantuu nykytilaa kuvaavaan kertomusosaan ja suunnitelma osaan, jossa
kuvataan hyvinvoinnin parantamiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan valtuustokausittain (TervHL, 1326/2010), samoin kuten hyvinvointisuunnitelma. Näiden lisäksi hyvinvoinnin toteutumista voidaan arvioida suppeammilla vuosittaisilla hyvinvointikertomuksilla tai -raporteilla. Seuraavan
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025 hyväksyy vuoden 2021 kuntavaaleissa
valittu valtuusto.
Tällä hyvinvointikertomuksella on tarkoitus kuvata tiiviisti isokyröläisten hyvin-voinnin
tilaa, käyttäen mittareina hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 asetettuja mittareita.
Indikaattoreiden yhteydessä vertailuvuosina on käytetty vuosia 2016 ja 2020.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut vuonna 2020 ehdotuksensa hyvinvointikertomukseen liittyväksi minimitietosisällöksi niin kunnille kuin alueillekin.
Maakunnallinen hyvinvointisuunnitelmatyö on käynnistynyt osana Tulevaisuuden
sote-hanketta ja Isonkyrön edustajana maakunnalliseen työhön on osallistunut hyvinvointijohtaja.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etuni-mi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan hyvinvointikertomuksen (liite ) hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus
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Khall 17.5.2021 § 80
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteen mukainen hyvinvointikertomus hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Antti Iivari oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa esittelemässä tätä asiaa klo 18.17-18.53.
Merkittiin, että Reino Hintsa oli poissa kokouksesta klo 18.37-18.38 tämän asian
esittelyn aikana.
_________

Kvalt 26.5.2021 § 18
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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TAMMI-MAALISKUUN 2021 OSAVUOSIRAPORTTI
Khall 17.5.2021 § 82
Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan:
”Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot sekä sanallisten että numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6. ja 30.9. sekä 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee
olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Toiminta- ja talousraportin etenemisen yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä.
Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit hyväksymällään tarkemmalla tasolla.
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.
Lautakunnat toimittavat kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi osavuosiraportit valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.”
Talouden tammi-maaliskuun toteutumatiedot on saatu 28.4.2021. Tämän jälkeen
lautakunnat ovat käsitelleet sekä käyttösuunnitelmissa hyväksytyt tarkennettujen tavoitteiden toteutuman että kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavien
valtuuston hyväksymien tavoitteiden tammi-maaliskuun toteutuman. Lautakuntia on
kehotettu huomioimaan esityksissään erityisesti, mikäli tammi-maaliskuun talouden
toteutumassa ja/tai koko vuoden ennusteessa on talousarvioon nähden merkittäviä
poikkeamia. Valtuustoon nähden sitovien sanallisten tavoitteiden toteutumasta on
laadittu kunnanhallitukselle ja -valtuustolle kooste, liite 1. Tehtäväalueiden menomäärärahojen ja tuloarvioiden toteutuma 1-3/2021 liitteenä 2.
Tasaisella toteutumalla kolmen kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 25
(3kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Tammi-maaliskuun toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista
johtuen toteutuma sisältää muutamia vain kerran vuodessa laskutettavia menoeriä
ja toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio ei ole laskuttanut vielä lainkaan vuoden
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2021 menoja. Myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen,
esim. vesilaskutus.
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-3/2021 on liitteenä 3.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-maaliskuun toteutumassa on 21,7 % ja toimintakulujen 25,8 %.
Verotuloja on saatu 4,44 milj. euroa, joka on 28,9 % budjetoidusta. Alkuvuoden verotulot ovat kertyneet talousarvion mukaisena. Alkuvuoden hyvä verotulokertymä
johtuu osin viime vuoden kiinteistöveron tilityksen aikataulumuutoksesta ja on myös
huomioitava, että joka vuosi koko vuoden verotulokertymää heikentää loppuvuoden
oikaisut ja palautukset (aik. marraskuun negatiivinen tilitys). Verohallinto julkaisee
ensimmäisen alustavan arvion viime vuoden verotuksen valmistumisesta kesäkuussa, jonka jälkeen voidaan arvioida loppuvuoteen kohdistuvaa oikaisujen ja palautusten määrää.
Valtionosuuksia on saatu 3,62 milj. euroa (25,2 %), joka on hiukan budjetoitua
enemmän. Vuosikate tammi-maaliskuulta on n. 0,53 milj. euroa.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-maaliskuussa on 25,7 %.
Lopulliseen henkilöstökulujen toteutumiseen vaikuttaa 1.4.2021 voimaantulleet yleiskorotus ja järjestelyvaraerät sekä suuremmissa määrin loppuvuoteen kohdistuvat
vuosilomat. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut 3,42 milj. euroa (27,3 %), mikä
on n. 279.000 euroa enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana (3,14
milj. euroa vuonna 2020), jolloin erikoissairaanhoidon kulut olivat jo korkeat.
Muut lautakunnat ovat arvioineet talousarviovuoden tässä vaiheessa, että talousarviossa varatut menomäärärahat riittävät ja tuloarviot toteutuvat. Perusturvalautakunta on osavuosiraporttiaan 1-3/2021 käsitellessään arvioinut, että kaikki tehtäväalueet eivät pysyne budjetissa talousarviovuonna 2021 ja todennut, että lisämäärärahan hakemista harkittava seuraavassa raporttiajankohdassa. Osa menoista sellaisia, että ne eivät jatku tasaisesti koko vuoden.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaisen osavuosiraportin
1-3/2021

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä
liitteiden mukaisen osavuosiraportin 1-3/2021.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Kvalt 26.5.2021 § 19
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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VALTUUSTOALOITTEET
Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen kotipalveluun perustetaan lapsiperheille
suunnattu kotipalvelutyöntekijän toimi sekä alle vuoden ikäisten lasten perheille viikon ajan ilmasta kotipalvelua.
Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti aloitteen siirtymisestä toimintatapaan, jossa valtuusto- ja kuntalaisaloitteet otetaan viipymättä toimielinten käsittelyyn ja valtuuston
käsittelyyn sitä mukaa, kun ne on toimielimissä käsitelty.
_________
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KUNNANVALTUUSTON VALTUUSTOKAUDEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen lopuksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä kävi läpi kuluneen
valtuustokauden aikana tehtyjä päätöksiä. Hän kiitti valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä sekä kunnanjohtajaa ja muita kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä kuluneella valtuustokaudella.
Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jouni Mäkynen lausui kiitokset kunnanvaltuuston puheenjohtajalle.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo kiitti kunnanhallituksen puolesta kunnanvaltuuston puheenjohtajistoa ja kunnanvaltuutettuja sekä viranhaltijoita
ja työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä kuluneella valtuustokaudella.
Kunnanjohtaja lausui henkilökunnan puolesta kiitokset hyvästä yhteistyöstä.
__________
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VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 16, 17, 18
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: 13, 14, 15, 19
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