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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 159
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuu kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jaakko Pukkinen.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 160
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Sanna Försti.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN
Khall 30.8.2021 § 161
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Raili Varo on 24.8.2021 saapuneella kirjeellään ilmoittanut, että valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Anne Taipale
on muuttanut pois Isonkyrön kunnasta.
Kuntalain 71 §:ssä säädetään yleisestä vaalikelpoisuudesta mm. siten, että kunnan
luottamustoimessa olevan henkilön kotikunta on oltava kyseinen kunta.
Kuntalain 78.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuuden menettämisestä seuraavasti:
”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.”
Varavaltuutettuja on kuntalain 17.1 §:n mukaan sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Vaalilain 93.2 §:ssä määrätään varavaltuutetuista seuraavasti:
”Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä
uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.”
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1) toteaa 1. varavaltuutettu Anne Taipaleen luottamustoimen päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi
2) toteaa, että Perussuomalaisten 2.-3. varavaltuutetut nousevat yhden sijan
ylemmäksi
3) merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden Perussuomalaisten 3. varavaltuutetun

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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POHJANMAAN PELASTUSALAN LIITTO RY:N JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN
Khall 30.8.2021 § 162
Kunnanjohtaja ehdotti asian poistamista esityslistalta.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti poistaa asian esityslistalta hallintosäännön 169 §:n mukaisesti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN
JA OHJEET HALLITUSTEN JÄSENIKSI KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDELLE 2021-2023
Khall 30.8.2021 § 163
Isonkyrön kunnanhallitus on 13.1.2020 § 4 valinnut kunnan edustajat vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuosille 2020-2021. Esityslistan oheismateriaalina
kunnanhallituksen jäsenille jaetaan em. kunnanhallituksen päätös.
Kunnallisten toimielinten toimikauden vaihtumisesta johtuen edustajat vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi annetaan uudelleen kunnanhallituksen toimikaudelle 2021-2023.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- valitsee kunnanhallituksen toimikaudeksi 2021-2023 kunnan edustajat yhtiöiden ja yhdistysten vuosikokouksiin ja antaa ohjeet hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä
- päättää, että jos em. tehtäviin varajäsentä ei ole nimetty, varalla on Tero Kankaanpää tai Jaana Järvi-Laturi tai kunnanjohtajan valtuuttama
- kehottaa tytäryhteisöä tarvittaessa muuttamaan yhtiöjärjestystään vastaamaan
kunnanhallituksen esitystä
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajat kunnanhallituksen toimikaudeksi 20212023 valittiin seuraavasti:
1.

VAASAN SEUDUN MATKAILU OY
- yhtiökokousedustaja Sirkku Loukola

2.

KYRÖNMAAN VANHAINTUKI RY
- vuosikokousedustaja Raili Varo

3.

POHJANMAAN PELASTUSALAN LIITTO RY
- vuosikokousedustaja Jaakko Renko
- varalla Petri Niemi

4.

POHJANMAAN KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Jaakko Pukkinen
- varalla Antti Lintala

5.

E-P:N KAUPPAKAMARI
- vuosikokousedustaja Miko Heinilä
- varalla Mirva Mäki-Rammo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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6.

JURVAN YHTEISMETSÄN TOIMIELIMET
- osakaskunnan kokousedustaja Juha Annala

7.

E-P:N KORKEAKOULUYHDISTYS
- vuosikokousedustaja kunnanjohtaja
- varalla johtava rehtori

8.

VAASAN KESÄYLIOPISTO
- vuosikokousedustaja johtava rehtori
- varalla kunnanjohtaja

9.

POHJOLA-NORDEN POHJANMAAN PIIRI RY
- vuosikokousedustaja Sanna Försti

10.

VAASANSEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖ
- vuosikokousedustaja Ilkka Lehtonen

11.

ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY
- vuosikokousedustaja Maria Ikola

12.

YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYS RY
- vuosikokousedustaja Mirva Mäki-Rammo
- ohje kunnan edustajaksi hallitukseen Ari Haapanen ja tämän varahenkilö Helena Tuuri-Tammela

KUNNAN EDUSTAJAT ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSIIN
As Oy Koulukatu 1 (kunnalla kolme asuntoa)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
ohje jäseneksi hallitukseen asuntosihteeri-isännöitsijä
As Oy Koulukatu 5 (kunnalla yksi asunto)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
As Oy Riihiranta I (kunnalla kolme asuntoa)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
ohje jäseneksi hallitukseen asuntosihteeri-isännöitsijä
As Oy Riihiranta II (kunnalla kolme asuntoa)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
ohje jäseneksi hallitukseen asuntosihteeri-isännöitsijä
As Oy Arranmarkki (kunnalla yksi asunto)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
As Oy Kyrönniemi (kunnalla yksi asunto)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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As Oy Utopia (kunnalla yksi asunto)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
As Oy Talsonranta (kunnalla yksi asunto)
yhtiökokousedustaja asuntosihteeri-isännöitsijä
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy
yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja
varalla hallintojohtaja
-

ohjeet hallituksen jäseniksi:

Varsinainen jäsen (kolme-viisi*)
Mika Kangas
Tommi Laine
Beata Taijala
Eemeli Taipalus

Varajäsen (yksi)
- Simo Perkiö

*) Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia jäseniä valitaan 3-5 sekä 1 varajäsen. Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa 12 §:n mukaan asukasjäseniä on
oltava vähintään 1, jos jäseniä valitaan enintään 4 ja asukasjäseniä on oltava vähintään 2, jos jäseniä valitaan 5
KUNNAN EDUSTAJAT MUIDEN YHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN, HALLINTONEUVOSTOIHIN JA HALLITUKSIIN
1.
-

ISONKYRÖN LÄMPÖ OY
yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja
varaedustaja hallintojohtaja
ohjeet hallituksen jäseniksi:

Varsinainen jäsen (neljä)
Jarkko Karhu
Pentti Kauppinen
Pentti Salo
Helena Tuuri-Tammela
2.
-

LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY
yhtiökokousedustaja Antti Lintala

3.
-

KYRÖNMAAN JÄTEVESI OY
yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja
varaedustaja hallintojohtaja
ohjeet hallituksen jäseniksi:

Varsinainen jäsen (neljä)
Erkki Kuusikko
Tommi Laine

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- Janne Rimpeläinen
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-

Jaakko Pukkinen
tekninen johtaja

4.
-

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N YHTIÖKOKOUS
yhtiökokousedustaja Jaakko Pukkinen
varaedustaja Miko Heinilä

5.

OHJE VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
- varsinainen jäsen Miko Heinilä
- varajäsen Antti Lintala

6.

OY WEDECO MANAGEMENT AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

7.

OY MERINOVA AB
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

8.

LOIHDE OYJ (VIRIA Oy)
- yhtiökokousedustaja Helena Tuuri-Tammela

9.

REKA INDUSTRIAL OYJ
- yhtiökokousedustaja hallintojohtaja

10.

KUNTARAHOITUS OYJ
- yhtiökokousedustaja hallintojohtaja

11.

LINTUHARJUN MOOTTORIURHEILUALUE OY
- yhtiökokousedustaja Ilkka Lehtonen

12.

AB STORMOSSEN OY:N YHTIÖKOKOUS
- yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja

13.

OHJE AB STORMOSSEN OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
/VARAJÄSENEKSI
- jäsen/varajäsen Helena Tuuri-Tammela

14.

LAKEA OY
- yhtiökokousedustaja Erkki Kuusikko

15.

KUNTIEN TIERA OY
- yhtiökokousedustaja hallintojohtaja

16.

SARASTIA OY
- yhtiökokousedustaja hallintojohtaja

17.

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY
- yhtiökokousedustaja Mirva Mäki-Rammo
- ohje hallituksen jäseneksi Erkki Kuusikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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- yhtiökokousedustaja hallintojohtaja

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN
Khall 30.8.2021 § 164
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan kutsuntalautakuntaan kunnanhallituksen toimikaudeksi 2021–2023.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallituksen toimikaudeksi 2021–2023 kutsuntalautakuntaan valittiin edustajaksi Jyrki Ala-Reini ja varaedustajaksi Maria Heinonen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA/ Lähihoitajan toimi
Khall 30.8.2021 § 165
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa yhden lähihoitajan toimen täyttöä
varten palvelukodille 1.9.2021 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhden lähihoitajan toimeen 1.9.2021
alkaen perusturvan palvelualueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN MUUTTAMINEN HALLINTOSIHTEERIN VIRAKSI JA VIRAN
TÄYTTÖLUPA
Khall 30.8.2021 § 166
Hallintopalveluiden toimistosihteerin viran tehtäviin on kuulunut mm. keskusarkistonhoitajan tehtävät, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistopalvelut sekä neuvonnan sijaistaminen. Kunnanhallitus on myös määrännyt viranhoitajalle asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät, josta hallintosäännön 86 §:n mukaan kunnanhallituksen on päätettävä.
Virka on jäänyt avoimeksi 6.8.2021 ja tehtäviä hoidetaan tilapäisjärjestelyin. Asianhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä virkaan on em. tehtävien lisäksi tarkoituksenmukaista sisällyttää asiakirjahallinnan asiantuntija-, suunnittelu- ja ohjaustehtävät sekä valmistelutehtäviä, jolloin virkanimikettä tulee muuttaa.
Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus päättää muiden kuin palvelualueen
johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Hallintosihteerin virka kuuluu KVTES:n liitteen 1 hallinnon asiantuntijatehtäviin (hinnoittelutunnus 01ASI040), jossa kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
korkeakoulututkinto. Virkanimikkeen muuttamisen kustannusvaikutus tehtäväkohtaisten palkkojen erotuksessa on n. 460 euroa.
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- päättää muuttaa toimistosihteerin viran hallintosihteerin viraksi
- myöntää ko. virkaan täyttöluvan 1.10.2021 alkaen
- määrää virkaan kuuluviksi tehtäviksi asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan
tehtävät

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää muuttaa toimistosihteerin viran hallintosihteerin viraksi
- myöntää ko. virkaan täyttöluvan 1.10.2021 alkaen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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- määrää virkaan kuuluviksi tehtäviksi asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan
tehtävät
- antaa henkilöstöjaoston tehtäväksi käsitellä ko. tehtävän ja koko hallintopalveluiden henkilöstön toimenkuvat ja varamiesjärjestelmä.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YLEISHALLINNON JA TALOUDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-6/2021 JA TOIMENPITEET SEN
JOHDOSTA
Khall 30.8.2021 § 167
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-kesäkuun toteutumatiedot on saatu 3.8.2021. Tasaisella toteutumalla kuuden kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 50 (6kk/12kk), mikäli tulot ja
menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat. Myös muut kulut (esim. palvelujen
ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat) on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kuitenkin mm. maaseutupalveluista laskutetaan kuntaa ainoastaan kaksi kertaa vuodessa. Kirjaustavasta
johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti saadaan kuukauden viiveellä.
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 1-6/2021 on liitteenä 1. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asettamien sanallisten tavoitteiden toteutuminen 1-6/2021
liitteenä 2.
Vaalit-tulosyksikön toteutuma on tammi-kesäkuulta sisältää lähes kaikki kuntavaalien toimintakulut ja toteutuu budjetoidusti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallintopalveluissa työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat korvaukset kirjataan
vasta joulukuulle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet vähän suurempina kuin tasaisella
toteutumalla, mutta ne tasoittunevat loppuvuodesta, koska loma-ajan palkat kirjautuvat tasetilille. Asiakaspalvelujen ostot sisältävät työterveyshuollon kustannukset,
joissa on vaihtelua kuukausittain, alkuvuodesta 2021 käyttö on ollut vähäisempää
kuin edellisenä vuonna. Avustuksista maksetaan yrittäjille ja yhdistyksille myönnettävä kesätyötuki syksyllä 2021. Kokonaisuudessaan hallintopalveluiden talousarvio
toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma sisältää lähes kaikki
tammi-kesäkuun kokouspalkkiot. Määrärahojen riittävyys riippuu mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden kunnanhallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut. Tulosyksikkö toteutunee talousarvion mukaisena.
Muu yleishallinto sisältää mm. Etelä-Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta sekä neljännesvuosittain kirjattavat
verotuskustannukset. Tulosyksikkö toteutunee talousarvion mukaisena.
Pelastuslaitos on toteutunut täysin talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikkö toteutunee talousarvion mukaisena.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2021 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen ja liitteiden mukaisen Yleishallinnon ja talouden osavuosiraportin 1-6/2021 ja antaa sen valtuuston asettamien tavoitteiden osalta edelleen tiedoksi valtuustolle koko kunnan osavuosiraportin yhteydessä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TAMMI-KESÄKUUN 2021 OSAVUOSIRAPORTTI
Khall 30.8.2021 § 168
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-kesäkuun toteutumatiedot on saatu 3.8.2021. Tämän jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet sekä käyttösuunnitelmissa hyväksytyt tarkennettujen tavoitteiden toteutuman että kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavien valtuuston hyväksymien tavoitteiden tammi-kesäkuun toteutuman. Lautakuntia on kehotettu huomioimaan esityksissään erityisesti, mikäli tammi-kesäkuun 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 1-6/2021 liitteenä 2.
Tasaisella toteutumalla kuuden kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 50
(6kk/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-kesäkuun 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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Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

30.8.2021

Sivu

288

2021 menoja. Myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen,
esim. vesilaskutus, joka tehdään kolmesti vuodessa.
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-6/2021 on liitteenä 3.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-kesäkuun toteutumassa on 46,7 % ja toimintakulujen 52,8 %.
Verotuloja on saatu 8,43 milj. euroa, joka on 54,9 % 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 on
10.8.2021 julkaissut viimeisimmän arvion viime vuoden verotuksen valmistumisesta,
jonka mukaan loppuvuoteen kohdistuvat oikaisut ja palautukset ovat hyvin edellisvuoden tasolla, joten verotulojen arvioidaan toteutuvan hieman budjetoitua paremmin.
Valtionosuuksia on saatu 7,29 milj. euroa (50,7 %), joka on hiukan budjetoitua
enemmän. Vuosikate tammi-kesäkuulta on n. 0,505 milj. euroa.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-kesäkuussa on 52,5 %,
toteutuma sisältää vain kolmen kuukauden osalta 1.4.2021 voimaantulleet yleiskorotus ja järjestelyvaraerät. Kuitenkin vuosilomat sijoittuvat suuremmissa määrin loppuvuoteen, miltä ajalta palkkakulut maksetaan tasetililtä. Asiakaspalvelujen ostoista on
toteutunut 7,13 milj. euroa (57,3 %), mikä on n. 1,12 milj. euroa enemmän kuin
vuonna 2020 vastaavana ajankohtana (6,04 milj. euroa vuonna 2020), jolloin erikoissairaanhoidon kulut olivat jo korkeat. Tältä osin toteutuma tullee ylittämään talousarvion.
Muut lautakunnat ovat arvioineet talousarviovuoden tässä vaiheessa, että talousarviossa varatut menomäärärahat riittävät ja tuloarviot toteutuvat. Perusturvalautakunta arvioi lisämäärärahan tarvetta syyskuun kokouksessaan.
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
1-6/2021

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä
liitteiden mukaisen osavuosiraportin 1-6/2021.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PALVELUALUEEN JOHTAJAN SIJAISTAMINEN
Khall 30.8.2021 § 169
Kunnanjohtaja on hallintosäännön 74 §:n nojalla päättänyt 12.8.2021 § 6 tehdyllä
viranhaltijapäätöksellä myöntää johtavalle rehtorille palkattoman opintovapaan ajalle
1.10.2021-31.5.2022.
Johtava rehtori toimii sivistyspalveluiden palvelualueen johtajana.
Hallintosäännön 15 §:n 4 momentin mukaan palvelualueiden johtajien sijaisista
päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja päättää palvelualueen johtajan sijaisesta
enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Sisäisesti on kartoitettu johtavan rehtorin sijaisjärjestelyitä ja hyvinvointijohtaja on
antanut suostumuksensa tehtävän hoitoon.
Samalla on tarpeen järjestellä hyvinvointijohtajan tehtävän hoitoa sisäisin järjestelyin.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää valita johtavan rehtorin sijaiseksi 1.10.2021-31.5.2022 suostumuksensa mukaisesti Antti Iivarin kuitenkin siten, että hallintosäännön 49 §:n 1
momentin 2-kohdan (lukion henkilökunnan lähiesimiestehtävät) ja 3-kohdan (lukion
ja perusopetuksen yhteisen henkilökunnan lähiesimiestehtävät) tehtävät määrätään
yläkoulun rehtorin tehtäväksi 1.10.2021-31.5.2022.

KÄSITTELY: Asian käsittelyn alussa kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
KOKOUKSESSA
TÄYDENTÄMÄ
EDOTUS:
Kunnanhallitus päättää valita johtavan rehtorin sijaiseksi 1.10.2021-31.5.2022 suostumuksensa mukaisesti Antti Iivarin kuitenkin siten, että hallintosäännön 49 §:n 1
momentin 2-kohdan (lukion henkilökunnan lähiesimiestehtävät) ja 3-kohdan (lukion
ja perusopetuksen yhteisen henkilökunnan lähiesimiestehtävät) tehtävät määrätään
yläkoulun rehtorin tehtäväksi 1.10.2021-31.5.2022. Lisäksi kunnanhallitus päättää
valita hyvinvointijohtajan sijaiseksi 1.10.2021-31.5.2022 suostumuksensa mukaisesti
Kimmo Kauniston.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOSIAALIOHJAAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIRAKSI
Perusturvaltk 25.8.2021 § 35
Sosiaaliohjaaja tekee tällä hetkellä 50% työajastaan kuntouttavaa työtoimintaa. 25%
työajasta hän toimii SosiaaliEffican pääkäyttäjänä ja toiset 25% työajasta on sovittu
toukokuussa 2021, että hän tekee aikuissosiaalityötä sosiaalityöntekijän työparina.
Sosiaaliohjaaja ei voi tehdä päätöksiä ja toimia palvelutarpeen arviointien päättäjänä, koska hänellä ei ole virkaa. Sosiaaliohjaaja valmistelee jo nyt päätöksiä kuntouttavasta työtoiminnasta, jotka sosiaalityöntekijä hyväksyy. Sosiaaliohjaaja voi
tehdä nämä päätökset itse, jos toimi muutetaan viraksi.
Lisäksi virassa sosiaaliohjaaja voi tehdä toimeentulotukipäätöksiä ja palvelutarpeenarviointeja henkilöille, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Kesäaikainen sijaistaminen
vahvistuu, kun sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä ovat eri aikoina vuosilomalla.
Suuria kustannusvaikutuksia toimen muuttamisella viraksi ei ole mutta merkittävä
vaikutus arkityöskentelyyn sillä on.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh 050 466 8486 etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää esittää
-

PÄÄTÖS:

kunnanhallitukselle, että sosiaaliohjaajan (aikuissosiaalityö) toimi muutetaan viraksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 30.8.2021 § 170
Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus päättää muiden kuin palvelualueen
johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen
ja toimen nimikkeen muuttamisesta.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 30.8.2021 § 171
1. Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuusto 26.4.2021, päätös lainvoimainen: Isonkyrön jäsenkuntaosuuden korvaaminen
2. Hyvinvointilautakunnan päätös 24.8.2021 Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen toimielimiin
3. Pohjanmaan poliisilaitos 25.8.2021: Info alueen kunnille ja kuntapäättäjille Poliisin sopeuttamissuunnitelmasta.
4. Sosiaali- ja terveysministeriö 19.8.2021: Yleisötilaisuuksien rajoitussuositukset
5. Sosiaali- ja terveysministeriö 17.8.2021: Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimet
6. Etelä-Pohjanmaan liitto 24.8.2021: Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava
on tullut voimaan
7. Yhyres kehittämisyhdistys ry 19.8.2021: Nimeämispyyntö Isonkyrön kunnanhallitukselle
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 30.8.2021 § 172
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
-

nuorisovaltuusto 17.8.2021
sivistyslautakunta 23.8.2021
hyvinvointilautakunta 24.8.2021
perusturvalautakunta 25.8.2021

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 163, 164, 166, 169, 170
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 159, 160, 161, 162, 165, 167, 168, 171, 172
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 163, 164, 166, 169, 170

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

