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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Dnro
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 200
KÄSITTELY: Todettiin, että asialistan asioista viimeisinä käsitellään 212 § Talousarvio vuodelle 2022
ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024, 213 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten
tiedoksisaattaminen ja 215 § Muut asiat.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Dnro
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 201
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Helena Tuuri-Tammela.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vammaisneuvoston valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/62/00.00.01.00/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 202
Asian aiempi käsittely:
Khall 16.8.2021 § 145
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus enintään toimikaudekseen.
Kunnanhallituksen 1.6.2020 § 114 hyväksymän Vammaisneuvoston toimintasäännön 1
§:n mukaan Isonkyrön kunnan vammaisneuvosto on asetettu Kuntalain mukaisesti
varmistamaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Vammaisneuvosto toimii kunnan ja sen alueella asuvien vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden sekä heidän omaistensa ja järjestöjen yhteistyöelimenä.
Toimintasäännön 2 §:ssä määrätään vammaisneuvoston asettamisesta ja
kokoonpanosta seuraavasti:
"Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi
kahdeksan (8) jäsentä.
Jäsenistä kuusi (6) valitaan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajista.
Vammaisjärjestöt tekevät jäsenistä esityksen kunnanhallitukselle. Jäsenten tulee
edustaa mahdollisimman monipuolisesti Isossakyrössä toimivia vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden järjestöjä. Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon kunnan
edustajaksi kaksi (2) jäsentä.
Kunnanhallitus nimeää puheenjohtajan. Neuvosto valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin neuvoston muista jäsenistä.
Mikäli vammaisneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee
kunnanhallitus uuden jäsenen tai varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi."
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
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EHDOTUS: Kunnanhallitus
- nimeää vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021-2023 kunnan edustajiksi kaksi jäsentä
ja
- pyytää seuraavia järjestöjä nimeämään elokuun 2021 loppuun mennessä edustajansa
vammaisneuvostoon: Kyrönmaan Invalidit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön
osasto, Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön osasto, Kyrönmaan Selkäyhdistys ry,
Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja Kyrönmaan Reumayhdistys ry sekä
- asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 ja nimeää vammaisneuvoston
puheenjohtajan saatuaan em. esitykset järjestöiltä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi vammaisneuvostoon
toimikaudeksi 2021-2023 kunnan edustajiksi Maria Luhtala ja Katri Soisalo.
__________
Kyrönmaan Invalidit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto, Kyrönmaan
Selkäyhdistys ry, Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja Kyrönmaan Reumayhdistys ry ovat
ilmoittaneet edustajat vammaisneuvostoon. Kehitysvammaisten Tuki ry Isonkyrön
osasto on ilmoittanut, että yhdistyksen toiminta on jätetty lepäämään.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 seuraavasti:
Maria Luhtala (kunta)
Katri Soisalo (kunta)
Ari Ollila (Kyrönmaan Invalidit ry), varajäsen Kai Lehtimäki
Katariina Rinta (Sotainvalidien veljesliiton Isonkyrön osasto, johtoryhmä)
Sinikka Uusi-Viitala (Kyrönmaan Selkäyhdistys ry), varajäsen Frans Panttila
Anu Kytölä (Kyrönmaan sydänyhdistys ry), varajäsen Erkki Trofast
Birgit Saarenmäki (Kyrönmaan reumayhdistys ry), varajäsen Inkeri Riihimäki
ja nimeää varsinaisten jäsenten keskuudesta vammaisneuvoston puheenjohtajan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtajaksi valittiin Maria Luhtala. Kunnanhallitus päätti,
että valmistellaan toimintasäännön muutos siten, että vammaisneuvoston sihteeri
nimetään kunnan henkilökunnasta.
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Raili Varo saapui kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 9.07.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vanhusneuvoston valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/64/00.00.01.00/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 203
Asian aiempi käsittely:
Khall 16.8.2021 § 146
Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus enintään toimikaudekseen.
Kunnanhallituksen 1.6.2020 § 114 hyväksymän Vanhusneuvoston toimintasäännön 1 §:n
mukaan Isonkyrön kunnan vanhusneuvoston tarkoituksena on toimia Isonkyrön kunnan
ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja
eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimenä.
Toimintasäännön 2 §:ssä määrätään vanhusneuvoston valinnasta ja kokoonpanosta
seuraavasti:
"Vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää
kunnanhallitus. Vanhusneuvostossa on seitsemän (7) jäsentä. Neuvoston toimikausi on
kaksi vuotta.
Vanhus- ja eläkeläisyhdistykset nimeävät viisi (5) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaiset
varajäsenet. Kunnanhallitus nimeää kaksi (2) edustajaa ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet.
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
sekä sihteerin."
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- nimeää vanhusneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 kunnan edustajiksi kaksi jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- pyytää seuraavia järjestöjä nimeämään elokuun 2021 loppuun mennessä
vanhusneuvostoon yhteensä 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Eläkeliiton
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paikallisjärjestö, Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry sekä Kyrönmaan kristilliset eläkeläiset
sekä
- asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 ja nimeää ensimmäisen kokouksen
koollekutsujan saatuaan em. esitykset järjestöiltä.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi vanhusneuvoston toimikaudeksi
2021-2023 kunnan edustajat ja varaedustajat seuraavasti:
Jäsen (Henkilökohtainen varajäsen)
Juhani Leskelä (Simo Perkiö)
Väinö Pollari (Mirva Mäki-Rammo)
__________
Eläkeliiton paikallisjärjestö, Isonkyrön Kansalliset Seniorit ry sekä Kyrönmaan kristilliset
eläkeläiset ovat nimenneet jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vanhusneuvostoon.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 2021-2023 seuraavasti:
Jäsen (Henkilökohtainen varajäsen)
Juhani Leskelä (kunta), varajäsen Simo Perkiö
Väinö Pollari (kunta), varajäsen Mirva Mäki-Rammo
Marja Trofast (Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys), varajäsen Helena Jouppila
Lasse Palonen (Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys), varajäsen Erkki Hietanen
Maire Silvennoinen (Isonkyrön Kansalliset Seniorit), varajäsen Martti Ristiluoma
Seija Leppinen (Isonkyrön Kansalliset Seniorit), varajäsen Tapio Lae
Anita Mäki (Kyrönmaan kristilliset eläkeläiset), varajäsen Eeva Loukola
sekä nimeää ensimmäisen kokouksen koollekutsujan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja koollekutsujaksi valittiin Juhani Leskelä. Kunnanhallitus päätti,
että valmistellaan toimintasäännön muutos siten, että vanhusneuvoston sihteeri
nimetään kunnan henkilökunnasta.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyksen määrääminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä
ulkomainonta
Dnro ISOKYRÖ/63/00.00.00.06/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 204
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 12.-18.1.2022.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys (HE
241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö on tullut osittain
voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joista
jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla. Aluevaltuuston vaalikausi on
neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Aluevaalit ovat välittömät,
salaiset ja suhteelliset ja niissä on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaaleja koskevat
säännökset on lisätty vaalilakiin (714/1998) vaalilain muutoksella.
Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ja
näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Edellä mainitun sote-uudistuksen toimeenpano- ja
voimaanpanolain 16 §:ssä kuitenkin säädetään, että ensimmäiset aluevaalit toimitetaan
omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun
aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Oikeusministeriö on 30.6.2021 antanut kunnanhallituksille kirjeen äänestyspaikkojen
määräämisestä ja niistä ilmoittamisesta yms. Oikeusministeriön kirjeen mukaan
jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä
syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit
äänestämään tulleiden kesken. Kunnan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen
päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää
vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kohdalleen.
Covid-19-tartuntatautiepidemia Suomessa on kuntavaalien 2021 jälkeen kehittynyt
myönteiseen suuntaan. Tästä huolimatta kuntien on oikeusministeriön mukaan syytä
varautua ottamaan huomioon kulloisenkin koronavirustilanteen ja varautumaan siihen,
että tilanne voi vaatia samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita toteutettiinkevään 2021
kuntavaaleissa.
Kunnan on huolehdittava, että
1. äänestyspaikkoja on riittävästi,
2. äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien
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kuin vaalivirkailijoidenkin osalta.
3. ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset
olosuhteet kuitenkin huomioiden. Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta
varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
4. vaalivirkailijoita ennakkoäänestyspaikalle rekrytoidaan riittävästi. Vastaavasti
vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti siten,että
lautakunnalla olisi valmius ottaa vastaan myös yksittäisiä ulkona tapahtuvia
äänestyksiä päätösvaltaisessa kokoonpanossa (kolme jäsentä). Suositeltavaa
onkin, että vaalilautakunnan varajäsenistä vähintään yksi olisi paikalla samaan
aikaan kuin viisi varsinaista jäsentäkin. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia
nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä
rekrytoida myös varahenkilöitä
5. ääntenlaskenta ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus järjestetään siten, että
riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa
Vaalilain mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista,
ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä sekä varsinaisen
vaalipäivän äänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan
päivittäisistä aukioloajoista, jotka tulee olla arkisin klo 8-20 välillä sekä lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 9-18 välillä. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki klo 920.
Ennakkoäänestys on vuodesta 2003 lähtien järjestetty kirjastossa, vuoden 2021
kuntavaaleissa kirjaston piha-alueella. Ennakkoäänestyspaikkana olevana sosiaalihuollon
yksikkönä on ollut Laurilan palvelukeskus sekä vuoden 2021 kuntavaaleissa Tervajoen
aseman lähellä sijaitseva Kyrönmaakoti. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat olivat
viime vaaleissa Pohjankyrön talo, Kylkkälän koulu, Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen
nuorisoseura. Äänestyspaikoista päätettäessä tulee huomioida myös liikuntaesteisten
pääsy äänestyspaikoille. Ennakkoäänestyspaikka on viime vaaleissa ollut auki arkisin klo
12-19 ja viikonloppuna klo 10-14. Tästä poikkeuksen teki kuntavaalit 2021, joissa
ennakkoäänestysaika kesti kaksi viikkoa ja ennakkoäänestyspaikka oli auki ti ja pe klo 1019, ma, ke ja to klo 14-19 ja viikonloppuisin klo 10-14.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista. Kunnanhallituksen 7.12.2020 § 199 päätöksen
mukaisesti vaalitelineet on viime vaaleissa viety Piiloluolantien varteen kunnan
omistamalle tontille, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja
Valtaalaan kunnan omistamille maa-alueille valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent.
osuuskauppakiinteistön piha-alueelle sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien
risteykseen kunnan omistamalle tontille.
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Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että aluevaaleissa 2022
- yleinen ennakkoäänestys järjestetään Isonkyrön kunnankirjastossa seuraavin
aukioloajoin: ke 12.1.2022 klo 14-19, to 13.1.2022 klo 14-19, pe 14.1.2022 klo 1419, la 15.1.2022 klo 10-14, su 16.1.2022 klo 10-14, ma 17.1.2022 klo 14-19 ja ti
18.1.2022 klo 14-19
- ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi määrätään
Laurilan palvelukeskus sekä Tervajoen aseman lähellä sijaitseva Kyrönmaakoti
- varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella
Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään
äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella Lehmäjoen
nuorisoseura.
- vaalien ulkomainontapaikat sijoitetaan Piiloluolantien varteen kunnan omistamalle
tontille, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja Valtaalaan
kunnan omistamille maa-alueille valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent.
osuuskauppakiinteistön piha-alueelle sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien
risteykseen kunnan omistamalle tontille.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Toimenpiteet arviointikertomuksen 2020 johdosta
Dnro ISOKYRÖ/59/00.03.00/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 205
Asian aiempi käsittely: Khall 21.6.2021 § 102
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 § 32 päättänyt esittää, että
kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin
se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen
vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.5.2021 § 16 on päättänyt velvoittaa
kunnanhallitusta ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen
johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen vuoden 2022
talousarviokäsittelyä.
Kunnanhallitukselle toimitetaan oheismateriaalina arviointikertomus vuodelta 2020.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
Kunnanhallitus
1) merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
2) pyytää lautakunnilta 1.10.2021 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin se on
arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt, jonka jälkeen kunnanhallitus antaa lausunnon
kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto sekä lautakunnat ovat käsitelleet asiaa kokouksissaan
syyskuussa 2021.
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä,
joihin arviointikertomus antaa aihetta. Seuraava lausuntoesitys sisältää myös elinkeinoja kaavoitusjaoston sekä lautakuntien lausunnot.
Kunnanhallitus Arviointikertomuksessa on todettu, että kunnanhallitus saavutti
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toiminnalliset tavoitteensa hyvin ja yleishallinnon ja talouden tehtäväalueen
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin.Tarkastuslautakunnan
havaintoja ja suosituksia koskien kunnanhallitus lausuu seuraavaa:
Palvelualueet ovat nimenneet alkuvuodesta 2020 internet-sivujen vastuulliset
päivittäjät, joiden tehtävänä on huolehtia internet-sivujen ajantasaisesta sisällöstä.
Yleishallinnon henkilökunta huolehtii tietojen ajantasaisuudesta internetsivujen
hallintopalveluita koskevilla sekä ns. yleisillä sivuilla.
Kunnanhallitus arvostaa tarkastuslautakunnan huomioita hyvästä taloudenpidosta myös
poikkeuksellisen vuoden aikana.
Kunnan valmiussuunnitelman yleistä osaa päivitetään parhaillaan.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 7.9.2021 § 20 päättänyt antaa seuraavan selvityksen
arviointikertomuksen johdosta:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että
vetovoimaisuuden lisäämiseksi toimien jalkauttamista täytyy jatkaa ja hakea edelleen
uusia malleja asunto- ja yritystonttien myynnin tehostamiseksi. Uusia malleja
arviointivuoden jälkeen ovat talousarviovuonna olleet muun ohella all-inclusive tonttipäivä asuintonttien osalta sekä animaatiovideot yritystonttien osalta.
Perusturvalautakunta on 30.9.2021 § 46 lausunut arviointikertomuksen johdosta
seuraavasti:
- Resurssitilanne: Hakijoiden määrä avoimin toimii/virkoihin on vähentynyt. Ongelma on
valtakunnallinen monen ammattiryhmän kohdalla ja ei vain Isonkyrön haaste. Tällä
hetkellä avoimet toimet/virat on saatu täytettyä. Sarastia Rekry on ollut erittäin
tarpeellinen siinä, että myös erimittaisiin sijaisuuksiin on saatu tekijöitä.
- Kotipalvelun palveluja on kehitetty jatkuvasti, viimeksi aloitettiin yöpartio-toiminta,
joka on lähtenyt hyvin käyntiin. Ikäihmisten palvelualue on kehityksen rattaissa
muutenkin. Rai-järjestelmä lisää laadun seurantaa ja palvelujen oikea-aikaisuutta.
Työhyvinvointia edesautetaan mm. erilaisilla työajallisilla ratkaisuilla, työyhteisön
palavereilla ja kunnan tyky-toiminnan kautta.
- Erikoissairaanhoidon kuluihin on vaikea vaikuttaa. Korona on vaikuttanut siihen, että
epävarmuus on lisääntynyt kaikessa terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.
Koronatestaukset ja rokotukset ovat vaikuttaneet kustannusten kasvuun osaltaan.
Erikoissairaanhoidon kuluissa voi olla vuosittain suurta vaihtelua.
Sivistyslautakunta on 30.9.2021 § 54 antanut seuraavan lausunnon:
- Varhaiskasvatuspaikka on pystytty myöntämään palvelulupauksen mukaisesti kahdessa
viikossa. Kevään hoitopaikkojen haun jälkeen päätökset tehdään alkavalle syksyn
toimintakaudelle touko-kesäkuussa.
- Koulukiusaamisen seurantaan lisätään talousarvioon vuodelle 2022 mittari, jolla
seurataan kiusaamismäärää kevät- ja syyslukukaudella. Kysely tehdään samoilla
kysymyksillä kuin valtakunnallinen THL:n kysely ja on siten verrannollinen koko maan
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lukuihin. Kyselyyn lisätään avokysymyksiä, joilla kartoitetaan kiusaamistilanteita, kysely
tehdään kaikille 4.-9.-luokkalaisille syys- ja kevätlukukaudella. Tavoitetasona on
kiusaamisen loppuminen. Kesäkuun ja joulukuun osavuosiraporttien yhteydessä tulokset
raportoidaan lautakunnalle ja samalla lautakunnalle raportoidaan mitä keinoja
kiusaamisen vähentämiseksi on käytetty.
- Lukio-opintojen aloittajamäärissä on ollut laskua. Vuoden 2022 talousarvion
mittaristoon lisätään mittari, jolla mitataan Kyrönmaan lukiossa aloittaneiden määrää
kaikkiin Isonkyrön yläkoulusta lukio-opintoihin hakeutuneisiin. Tällä mittarilla saadaan
näkyviin kuinka vetovoimaisena nuoret pitävät Kyrönmaan lukiota muihin lukioihin
verrattuna.
Hyvinvointilautakunta on 21.9.2021 § 45 lausunut seuraavasti:
- Päihdetyösuunnitelma tullaan sisällyttämään seuraavaan laajan
hyvinvointisuunnitelmaan. Päihteiden käyttöä Isossakyrössä tullaan raportoimaan, niin
vuosittaisissa hyvinvointikertomuksissa, kuin valtuustokausittain tehtävässä laajassa
hyvinvointikertomuksessa. Päihdetyötä toteutetaan ennalta ehkäisevän
päihdetyöryhmän tekemän vuosikellon mukaisesti.
- Hyvinvointilautakunta esittää, että tarkastuslautakunnan toive etsivään nuorisotyöhön
panostamisesta huomioidaan talousarviota käsiteltäessä siten, että menojen ylittäminen
sallitaan talousarvion laadintaohjeista poiketen. Etsivän nuorisotyön kuluista merkittävä
osa pystytään kattamaan loppuvuodesta haettavalla opetus- ja kulttuuriministeriön
avustuksella. On myös syytä varautua tulevan hyvinvointialueen mukanaan tuomiin
muutoksiin, kun sosiaalityöntekijät siirtyvät maakuntiin, joten on tärkeää, että
syrjäytymisvaarassa oleville löytyy tukea omalta paikkakunnalta.
Tekninen lautakunta on 21.9.2021 § 76 antanut seuraavan selvityksen
arviointikertomuksen johdosta:
Tekninen lautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan hankinnoista tehdyt havainnot
tiedokseen ja toteaa, että hankintojen avoimuuteen ja hankintaohjeen noudattamiseen
kiinnitetään laajemmin huomiota.
Teknisellä palvelulla on perustehtävien ohella koko ajan käynnissä paljon erilaisia
valmistelu- ja toteutushankkeita, jotka kuormittavat osaston henkilöstö resursseja
paljon. Ostopalveluna suoritettavaa asiantuntijapalvelua hyödynnetään etenkin
suunnittelussa, mutta suunnittelun ohjaus sitoo tällöin myös omaa henkilöstöä.
Riskienhallinta on teknisellä palvelualueella rajoittunut lähinnä teknisten- ja
toiminallisten riskien hallintaan ja varautumiseen. Taloudellisten riskien hallinta, esim.
urakkakohteissa on rajoittunut pääosin urakkasopimusasiakirjoissa huomioituihin
varauksiin. Taloudellisten riskien arvioinnissa ja tiedoksiannossa on näin ollen vielä
kehitettävää.
Vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittäminen ei arviointivuoden aikana edennyt
arvioidulla tavalla. Selvitystyö on käynnistynyt vasta kuluvan vuoden aikana
tarkastuslautakunnan toteamalla tavalla.
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Ympäristölautakunta on 28.9.2021 § 57 antanut seuraavan lausunnon:
-Kiinteistörekisterin laadun parantamiseen tähtääviin toimiin on haettu ja myös saatu
määrärahaa. Vuoden 2021 syyskuussa on saatu palveluntarjoajan laatima
kiinteistöanalyysi, jonka pohjalta arvioidaan kiinteistörekisterin laadunparannuksen
tarkoituksenmukaisuutta.
-Kunnan ympäristönsuojelumääräysten ajantasaistamisen tarve on tiedostettu.
Rakennustarkastaja on alustavasti sopinut osittaisesta yhteistyöstä naapurikunnan
kanssa ympäristönsuojelumääräyksen päivittämisessä. Tähän nähdään perusteluksi
resurssien säästämistavoitteen lisäksi yhteinen pohjavesialue, jossa tapahtuvan
toiminnan pohjaveteen kohdistuvia riskejä halutaan minimoida kuntarajan molemmin
puolin yhteensopivilla määräyksillä. Tämä työ on tarkoitus aloittaa myöhemmin syksyllä.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää antaa tarkastuslautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon
arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee em. lausunnon tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lisämäärärahat talousarvioon 2021 sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon tehtäväalueille
Dnro ISOKYRÖ/38/02.02.02.00/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 206
Asian aiempi käsittely:
Perusturvaltk 30.9.2021 § 47
Perusturvan toteumavertailun 01.01.21-30.06.21 mukaan hallinnon ja
toimeentuloturvan tehtäväalueet pysynevät budjetissa, mutta sosiaalipalveluiden ja
terveydenhuollon tehtäväalueet eivät tule pysymään budjetissa. Osavuosiraportin
30.6.21 yhteydessä ei vielä voinut arvioida lisämäärärahan tarvetta, koska esim.
perusterveydenhuollon tiedot tulivat vasta 27.8.21.
Perusterveydenhuollon osalta on tulossa lisälaskua 30.6.2021 tilanteen perusteella
yhteensä 437 253,49 euroa. Lisälaskua tulee yleisterveydenhuollon osalta 323 107euroa,
suun terveydenhuollon osalta 30 760e ja kaupungin sairaalan osalta 84 924 euroa.
Koronanäytteiden kulut, rokotukset ja hoitajakäynnit ovat osaltaan vaikuttaneet
menojen kasvuun. Suun terveydenhuolto ja Tk:n vuodeosasto kustannuspaikat tulevat
kuitenkin mahdollisesti pysymään budjetissa lisälaskusta huolimatta.
E-P:n sairaanhoitopiirin asiakaspalvelujen ostot varattu määräraha ei tule riittämään.
Sosiaalipalveluiden tehtävä alueella menojen kasvuun on vaikuttanut, se, että
alkuvuodesta sijoituksia oli arvioitua enemmän. Budjetti ylittyy noin 100 000 eurolla.
Samoin lastensuojelun avohuollon kustannukset ylittyvät noin 150 000 eurolla. Esim.
sijoitusten jälkeen yleensä tarvitaan vahvoja avohuollon tukitoimia perheissä.
Lastensuojelun osalta syksyllä 2020 alkoi näkyä osin myös koronan vaikutukset
perheiden tilanteissa ja psyykkiset ongelmat kasvoivat. Lapsia tuetaan myös
sosiaalihuoltolain mukaisilla toimilla ja useammalla lapsella on ollut haasteita niin
kotona kuin koulussakin, joten avohuollon tukitoimet ovat lisääntyneet.
Asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet.
Terveydenhuollon tehtäväalueen lisämäärärahatarve jakautuu seuraavasti
034110/4302 210 000e
034020/4301 370 000e
Sosiaalipalveluiden tehtäväalueen lisämäärärahatarve jakautuu seuraavasti:
031440/4305170 000e
031441/4305150 000e
031451/430576 000e
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Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, hyväksyttäväksi
lisämäärärahan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehtäväalueille seuraavasti
- sosiaalipalvelujen tehtäväalueen toimintakuluihin 396 000 euroa ja
- terveydenhuollon tehtäväalueen toimintakuluihin 580 000 euroa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Lisätietoja
antaa

Perusturvajohtaja Merja Latvala, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 466 8486.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan
ehdotuksen ja tekee seuraavat talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon:
- sosiaalipalvelujen tehtäväalueen toimintakuluihin lisätään 396 000 euroa ja
- terveydenhuollon tehtäväalueen toimintakuluihin lisätään 580 000 euroa sekä
- rahoitusosaan tehdään vastaava muutos kohtaan rahavarojen muutos.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Epanet-verkoston koordinaation rahoitus
Dnro ISOKYRÖ/50/02.05.01.03/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 207
Epanet-professuuriverkosto on toiminut 20 vuotta. Verkostossa toimii yli 20 professoria
ja heillä jokaisella on noin 3-10 hengen tutkimusryhmä. Professorit hankkivat vuosittain
2-4 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta Etelä-Pohjanmaan alueelle. Tällä hankkimallaan
tutkimusrahoituksella he palkkaavat itselleen tutkimusryhmän ja toteuttavat tutkimusja kehittämishankkeita yritysten, kuntien ja oppilaitosten kanssa.
Epanet-koordinaatio vastaa professuurien valmistelusta. Epanet-koordinaatiossa
huolehditaan myös siitä, että vuorovaikutus ja yhteistyö tutkimuksen, yritysten ja
kuntien välillä toimii ja epanet-koordinaatio vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta.
Yksityiskohtaisempi selvitys Epanet-koordinaatiolle kuuluvista tehtävistä ilmenee
kuntaan toimitetusta rahoitusanomuksesta ja sen liitteistä, jotka toimitetaan esityslistan
oheismateriaalina.
Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat osallistuneet Epanet-koordinaation rahoitukseen jo
pitkään, vuonna 2020 rahoitukseen osallistuivat kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat.
Kuntien rahoitus on mahdollistanut professuuriverkoston jäntevän ja pitkäkantoisen
kehittämistyön. Epanet-koordinaation budjetti on sama vuodelle 2022 kuin se on ollut
aikaisempinakin vuosina. Varat käytetään täysimääräisesti epanet-koordinaation toimiin.
Suurin kuluerä on henkilöstökulut, tiedotus- ja viestintä, tilakulut, seminaari- ja
tapahtumakulut sekä pienhankinnat esimerkiksi painatus- ja taittokuluihin. Kunkin
kunnan rahoitusosuus on määritelty asukasluvun perusteella. Valmisteluvaiheessa
kunnat ovat ilmoittaneet olevansa mukana rahoituksessa edelleen.
Rahoitusanomuksessa toivotaan, että Isonkyrön kunta sitoutuu rahoittamaan Epanetkoordinaatioita kuntaosuudella, jonka suuruus olisi Isonkyrön osalta 6 166 € vuodessa.
Rahoituspäätös voidaan tehdä joko vain vuotta 2022 koskien tai vuosille 2022-2024.
Kunnanjohtaja on korkeakouluyhdistyksen tutkimusjaoston jäsenenä ollut
valmistelemassa Epanet-koordinaation rahoitusta. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen
(yhteisöjäävi) esittelijänä toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja.
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

HALLINTOJOHTAJAN
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EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta osallistuu Epanet-verkoston koordinaation
rahoittamiseen ajalla 1.1.2022-31.12.2024 enintään 6 166 eurolla/vuosi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja kunnanhallituksen 1. vpj Helena
Tuuri-Tammela poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävit) kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (klo 9.18-9.19). Asian esittelijänä toimi hallintojohtaja ja tämän asian
pöytäkirjantarkastajaksi Helena Tuuri-Tammelan sijaan valittiin Raili Varo.
____________
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Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Dnro ISOKYRÖ/60/02.03.01/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 208
Kunnan tulee ilmoittaa tulevan vuoden tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Isonkyrön tuloveroprosentti on viime vuosina ollut seuraava:
2011: 20,25
2012: 20,50
2013: 20,50
2014: 21,00
2015: 21,50
2016: 21,50
2017: 21,50
2018: 21,50
2019: 21,50
2020: 21,50
2021: 21,50
Isonkyrön kunnan tuloveroprosentti on pidetty samalla tasolla jo vuodesta 2015.
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kunnallisveron tuotto oli 13,85 miljoonaa euroa. Vuoden
2021 talousarviossa on arvioitu kunnallisveroa kertyvän 13,66 miljoonaa euroa. Mm.
koronaviruspandemian vaikutuksista johtuen kuluvan vuoden
kunnallisverotulokertymän arvioiminen on vielä hankalaa. Tammi-syyskuun
kunnallisverotulot ovat yhteensä 10,67, kun se vuonna 2020 oli 10,40 miljoonaa euroa.
Mikäli loka-joulukuun kertymät ovat vastaavalla tasolla kuin vuoden 2020 vastaavana
ajankohtana, verotuloja kertyy enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa on
arvioitu. Kunnallisveron tilitysaikataulun muutos tapahtui vuonna 2019 ja viime
vuodesta lähtien veronpalautusosuutta on vähennetty jo heinäkuun tilityksestä alkaen,
joten kuluvan vuoden verotulot ovat vertailukelpoisia vuoden 2020 verotuloihin.
Verohallinto on 12.10.2021 julkaissut ennakkotietoja verovuoden 2020
maksuunpantujen verojen määristä. Ennakkotiedon mukaan Isonkyrön kunnalle
tilitettyä määrää oikaistaan marraskuun verotilityksessä 47.766 eurolla.
Veronpalautusosuus on yhteensä -1.094.029, jota on vähennetty verotilityksistä jo
heinäkuusta 2021 alkaen. Jäännösverojen osuus on 540.579 euroa, joita on tilitetty
kunnalle niin ikään heinäkuusta 2021 alkaen. Em. ennakkotiedot ovat suuruusluokaltaan
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samansuuruisia kuin vuonna 2020 vuoden 2019 verotusta koskevat tilitykset, joten
verotulokertymä ei vähene sen vuoksi vuoteen 2020 verrattuna.
Tuloveroprosentin muuttaminen yhdellä prosenttiyksiköllä merkitsisi
kunnallisverotulojen muutosta n. 600 000 eurolla. Talousarvio 2022 ja
taloussuunnitelma 2022-2024 on laadittu arvioiden kunnallisverotulot 0,50 %-yksikköä
korkeammalla tuloveroprosentilla.Talousarvio ja -suunnitelmavuodet ovat niukasti
ylijäämäisiä. Nyt tehtävä tuloveroprosenttipäätös vaikuttaa myös suunnitelmavuosien
talousarvion laatimiseen erityisesti suunnitelmavuoden 2023 tuloverokertymän osalta.
Sote-uudistus tapahtuu 1.1.2023. Valtiovarainministeriö on Kuntien verotulorahoituksen
näkymiä ja kehittämistarpeita koskevassa julkaisussaan 41/2021 todennut, että soteuudistuksen tullessa voimaan 2023 kunnallisverotuksen absoluuttinen määrä ja myös
suhteellinen osuus verotuloista alenevat historiallisen paljon. Kuntien vuoden 2023
tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan vuoden 2022 veroprosentti
vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa.
Kuntatalousohjelmassa 2022-2025 esitetty arvio alennuksesta on 12,39
prosenttiyksikköä, kun se vielä hallituksen esityksessä 241/2020 oli 13,26
prosenttiyksikköä. Lopullinen alennus on määrä tarkentaa myöhemmin uusimpien
laskelmien pohjalta keväällä 2022.
Päättäessään vuoden 2022 veroprosenteistaan kunnat päättävät käytännössä myös
vuoden 2023 veroprosenttinsa. Valtiovarainministeriön mukaan kunnilla onkin syksyllä
2021 uudenlainen tehtävä arvioida myös vuoden 2023 verotulojen tarve, samalla kun
vuodelle 2022 tähdätään asianmukaiseen budjettitasapainoon. Tehtävä ei ole aivan
helppo tilanteessa, jossa kuntatalous on uudistumassa perusteellisesti.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi
vahvistetaan 22,0 %.
KÄSITTELY: Todettiin, että tuloveroprosentin korotusesitys perustui kuntalain 110 §:n mukaiseen
tasapainoperiaatteeseen, jonka mukaan taloussuunnitelman 2022-2024 on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen toimittamisen
jälkeen valtiovarainministeriö on 18.10.2021 ilmoittanut havainneensa virheen vuosia
2022-2025 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa ja korjannut suunnitelmavuosia
2023 ja 2024 koskevia kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia. Valtiovarainministeriön
korjausten vuoksi suunnitelmavuodet 2023 ja 2024 muodostuvat ylijäämäisiksi ilman
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tuloveroprosentin korotusta. Tämä mahdollistaa veroprosentin korotuksesta
luopumisen, koska kunnanjohtaja muuttaa myös vuoden 2022 talousarvioesitystä
perusterveydenhuollon osalta valtion maksamien koronatestaus-, jäljitys-, rokote- ja
hoitokorvausten vuoksi.
Em. johdosta kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi
vahvistetaan 21,5 %.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti eli Kunnanhallitus
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,5
%.
____________
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Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022
Dnro ISOKYRÖ/61/02.03.02.00/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 209
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan Kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit
Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin ei ole tullut muutosta vuodesta 2018.
Kiinteistöveroprosenttien rajat vuodelle 2021 ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - 1,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti 0,00 - 2,00
- voimalaitosten veroprosentti 0,93 - 3,10
Keskimääräiset kiinteistöveroprosentit v. 2021 ovat:
Koko maa (Etelä-Pohjanmaa)
- yleinen 1,11 (1,19)
- vakituiset asuinrakennukset 0,51 (0,57)
- muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,20 (1,24)
Isonkyrön kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2021:
- yleinen kiinteistövero 0,93
- vakituisesti asutut asuinrakennukset 0,65
- muut asuinrakennukset 1,10
- voimalaitokset 2,69
- yleishyödylliset yhdistykset 0,00
Rakentamattomille kiinteistöille ei ole määrätty erillistä prosenttia.
Ko. kiinteistöveroprosenteilla laskennallinen kiinteistöveron tuotto on n. 920.000 euroa.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kiinteistöveroprosentit ovat
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vuonna 2022 seuraavat:
- yleinen kiinteistövero 0,93
- vakituisesti asutut asuinrakennukset 0,65
- muut asuinrakennukset 1,10
- voimalaitokset 3,10
- yleishyödylliset yhdistykset 0,00
Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vesihuoltolaitoksen taksan korotus
Dnro ISOKYRÖ/58/10.03.01.03/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 118
Isonkyrön kunta on toteuttanut vesihuoltolaitoksen investointeja merkittävästi viime
vuosina. Vesihuoltolain 18 § "Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja
kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle".
Vesihuoltolain 19 § mukaan "Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta
käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan
jäteveden määrän ja laadun perusteella".
Vesihuoltolaitoksen taksojen tarkistamisella ylöspäin, katetaan verkostojen ja
vedenkäsittelylaitoksen uudistus investointeja.
Esityslistan liitteenä on esitys uusista vesihuoltolaitoksen taksoista. Esityksen mukaan
uudet taksat tulisivat voimaan 1.1.2022. Uudessa esityksessä korotuksia on esitetty
käyttö- ja jäteveden kuutiohintaan sekä vesiliittymän perusmaksuun. Jäteveden
perusmaksu sekä vesi- ja viemäriliittymän liittymismaksuihin ei esitetä muutosta.
Taksojen korotusesityksen arvioidaankasvattavan vesihuoltolaitoksen tuloja nykyisillä
käyttömäärillä noin 36 300 euroa vuodessa.
TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että 1.1.2022 alkaen vesihuoltolaitoksen taksat hyväksytään liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kunnanhallitus 26.10.2021 § 210
Liitteet

Hinnaston vertailu ympäryskuntiin
Vesi- ja jätevesihinnaston muutos
Vesi- ja jätevesimaksutaksa 2022

Lisätietoja
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antaa
Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.
KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksat
hyväksytään liitteen mukaisesti ja taksa tulee voimaan 1.1.2022.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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LIITE: Kunnanhallitus 26.10.2021 / 210 §

Ympäryskunnat
Laihia
Kokkola
Vöyri

Vaasa
Seinäjoki
Kauhajoki
Kurikka
Maalahti
Evijärvi
Teuva
Vimpeli

Alavus

Mustasaari
Kauhava
Lapua
Soini
Isokyrö

Perusmaksu
Perusmaksu
Käyttömaksu Käyttömaksu
käyttövesi/vuosi
JV/vuosi
vesi/m3
JV/m3
Yhteensä
19,03
20,97
0,93
2,07
3
30,6
54,48
1,1
1,73
2,83
72
75
1,35
1,75
3,1

Hinta 100m3
Hinta 200m3
käytönmukaan
käytönmukaan
vuodessa
vuodessa
Lisätietoa:
340
640
368,08
651,08
457
767

130
43,77
60
54
110
87,84
50,4
53,08

130
43,77
59
62
130
48,96
63
53,08

1,28
1,51
0,66
1,21
1,15
1,3
1,02
1,21

1,96
2,09
2,79
2,35
1,8
2,2
2,6
2,48

3,24
3,6
3,45
3,56
2,95
3,5
3,62
3,69

454
447,54
464
472
535
486,8
475,4
475,16

60

50

1,4

2,3

3,7

480

85
66
70
68,55
45

155
72
70
88,71
150

1,3
1,32
1,36
1,37
1,35

2,2
2,67
2,65
2,56
2,4

3,5
3,99
4,01
3,93
3,75

505
537
541
550,26
570

Yhteishinta on 130,mikäli
erikseen halutaan liittymä
778 on 70% hinnasta
807,54
809
828
830
836,8
837,4
844,16

850
Joko vesi- tai
jätevesivuosimaksu, ei
855 molempia
936
942
943,26
945

LIITE: Kunnanhallitus 26.10.2021 / 210 §

Tyyppi

2022

Vesi m3
JV m3
Vesi perus
JV perus
Tukkuri Vesi
Tukkuri perus

Laskuri
vesi
viemäri
Tukkurivesi

Tyyppi
Vesi m3
JV m3
Vesi perus
JV perus
Tukkuri Vesi
Tukkuri perus

1,35
2,4
45
150
1,15
125

Liittymät/v

2022 Muutos
425108,25
346346,4
99945
169050
26428,15
875
1067752,8

Hinta m3
44
150
125

2021
1,26
2,36
44
150
1,07
125

Muutos %

28340,55
5772,44
2221
0
1838,48
0
38172,47

337876
144311
22981

2021 Muutos
396767,7
340573,96
97724
169050
24589,67
875
1029580,33

6,67
1,67
2,22
0,00
6,96
0,00
3,58

sis kulutus m3 määrä

kulutus m3
1,26
2,36
1,07

Sis menot

10442
10442

Muutos %
0
0
0
0
0
0
0

sis.Muutos

14096,7
25060,8
1125
3750

939,78
417,68
25
0

44032,5

1382,46

sis määrä
2221
1127
7

25
25

Sis menot
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

sis.Muutos

13156,92
24643,12
1100
3750

0
0
0
0

42650,04

0

LIITE: Kunnanhallitus 26.10.2021 / 210 §
VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA
1 (2)
Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136

Tekninen ltk 19.10.2021 §
Khall 26.10.2021 §

61500 ISOKYRÖ

Kvalt xx.xx.2021 §

ISONKYRÖN KUNNAN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1.1.2022 ALKAEN
Taksaa sovelletaan taksan voimaantulopäivästä lukien kaikkiin kiinteistöihin ja liittymiin.
1.

Kunta perii maksuja tämän taksan mukaisesti:

1.1

Perus- ja käyttömaksun veden toimittamisesta ja jakelusta;

1.2

Perus- ja jätevesimaksun jäteveden vastaanotosta, poisjohtamisesta ja käsittelystä;

1.3

Liittymismaksun vesi- ja viemäriliittymistä;

2.

Taksan lisäksi vesihuoltolaitos perii palvelumaksuja asiakkaiden tilaamista muista palveluista ja asennustöistä.

3.

Vesijohto- ja viemäriliittymän liittymismaksu määräytyy kiinteistön rakennetun kerrosalan
mukaisesti. Asemakaava-alueella kerrosalaan huomioidaan 70 % tontin rakennusoikeuden
määrästä ja muualla kerrosalaan huomioidaan rakennukset, joissa on yksi tai useampia
vesipisteitä tai viemäröinti. Lämpöeristämättömiä varasto ym. tiloja ei lasketa mukaan kerrosalaan.
Mikäli rakennettu kerrosala myöhemmin suurenee, veloitetaan lisäliittymismaksuna perusteiden muutosta vastaava määrä tämän taksan määräytymisperusteiden mukaisesti.

4.

Toiminta-alueella liittymismaksusta myönnetään viemärin osalta 50 % alennus, mikäli liittyjän on jätevesiverkostoon liittyäkseen rakennettava kiinteistölle oma jätevedenpumppaamo.

5.

Vesijohdon tai viemärin liittämiskohta asemakaava-alueella on kaavan mukainen rakennuspaikan raja ja muualla laitoksen toiminta-alueella enintään 100 metrin päässä liitettävästä rakennuksesta. Vesijohdon ja viemärin laitteineen hankkii ja ylläpitää liittämiskohtaan
saakka vesihuoltolaitos, liittämiskohdasta eteenpäin liittyjä.

6.

Toiminta-alueen ulkopuolella vesijohdon liittämiskohta on enintään 100 m päässä liitettävästä rakennuksesta. Vesihuoltolaitos rakentaa vesijohdosta liittymismaksun perusteena
olevaa kerrosalaa vastaavan metrimäärän, enintään 200 metriä tai liittämiskohtaan
saakka, mikäli muun osan linjasta rakentaa liittyjä. Vesijohto tulee liittämiskohtaan saakka
vesihuoltolaitoksen omaisuudeksi ja kunnossapidettäväksi.

7.

Toiminta-alueen ulkopuolella viemärin rakentaa liittyjä toiminta-alueella olevaan verkostoon liittämispisteeseen saakka.

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi

LIITE: Kunnanhallitus 26.10.2021 / 210 §
VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA
2 (2)
Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136

Tekninen ltk 19.10.2021 §
Khall 26.10.2021 §

61500 ISOKYRÖ

Kvalt xx.xx.2021 §

8.

Perusliittymismaksu on vesiliittymän osalta 1.110,00 euroa ja viemäriliittymän osalta 3.190,00
euroa.
Liityttäessä samanaikaisesti vesi- ja viemärijohtoon on vesiliittymän perusliittymismaksu
890,00 euroa ja viemäriliittymän perusliittymismaksu 2.550,00 euroa.
Perusliittymismaksut koskevat enintään 400 krs-m2. Ylittävältä osalta perittävät lisämaksut
määräytyvät seuraavasti:
vesiliittymän osalta:
-

400 – 600 krs-m2 osalta 1,2 €/krs-m2

-

600 – 1500 krs-m2 osalta 0,8 €/krs-m2

-

1500 krs-m2 ylittävältä osalta 0,4 €/krs-m2

ja viemäriliittymän osalta:

9.

-

400 – 600 krs-m2 osalta 2,4 €/krs-m2

-

600 – 1500 krs-m2 osalta 1,2 €/krs-m2

-

1500 krs-m2 ylittävältä osalta 0,8 €/krs-m2

Veden käyttömaksu on 1,35 €/m3 ja vesiliittymän mittarikohtainen perusmaksu on kuluttajille 45,00 €/vuosi ja tukkuostajille 125,00 €/vuosi. Kulutetun käyttöveden mukaisesti määräytyvä jätevesimaksu on 2,40 €/m3 ja jätevesiliittymän mittarikohtainen perusmaksu on
150,00 € vuodessa.

10.

Yhdyskuntien talousjätevedestä poikkeavasta teollisuuden jätevedestä peritään käyttömaksuna todellisen kuormituksen mukainen jätevesimaksu liittyjän kanssa tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti.

11.

Käyttömaksujen määräämisestä veden tai jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä huomioon ottaen sekä muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää tekninen lautakunta.

12.

Käyttö-, perus- ja liittymismaksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan prosentin mukainen arvonlisävero.

13.

Liittymissopimus voidaan tehdä kiinteistölle ennen liittymän rakentamista. Liittymismaksu
määräytyy liittymisajankohdan mukaisesti. Liittymien käyttö voidaan myös tilapäisesti keskeyttää, tällöin liittymästä peritään perusmaksu.

14.

Viemäriliittymän liittymissopimusta tehtäessä asiakkaalla on oikeus valita kertamaksu tai
osamaksu. Osamaksu laskutetaan kolme kertaa vuodessa viiden vuoden ajan käyttäen
vuotuisena korkona 3 %

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi
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Peippoostentie Tervajoen rumpu
Dnro ISOKYRÖ/54/10.03.01.01/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 114
Tervajoen ylittävä Peippoostentien silta on ainut kulkuyhteys Peippoosten asuinalueelle.
Nykyisen siltarummun pohja on osittain hajonnut ja se aiheuttaa näin ollen
turvallisuusriskin. Lisäksi ELY-keskuksella on alueella vireillä hanke Tervajoen
perkaamiseksi / ruoppaamiseksi. Tämän investoinnin toteutuksessa siltarummun pohjan
korkeutta lasketaan ja virtaamaa rummun kohdalla kasvatetaan suurentamalla rummun
poikkipinta-alaa n. 23 % siten, että muutokset vastaavat ELY-keskuksen hankkeen
suunnitelmia.
Hankkeen toteuttamiseksi tulee järjestää väliaikainen kulkuyhteys Peippoosten
asuinalueelle. Tämä yhteys järjestetään Harvakyläntieltä Tervatien ja Viitakoskentien
kautta siten, että alueen liikenne ohjautuu Kolhontien kautta Peippoostentielle.
Kulkuyhteyden toteuttamiseksi Viitakoskentieltä on purettu vanha puinen silta, sekä
tielle rakennetaan väliaikainen silta Tervajoen ylittämiseksi. Lisäksi Viitakoskentien joen
eteläpuolista osuutta on parannettu siten, että liikenne voidaan väliaikaisesti ohjata
kulkemaan suunniteltua reittiä.
Hallintosäännön 55 § mukaan tekninen johtaja päättää talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeiden
suunnittelusta, kustannusarviosta, toteutuksen suoritustavasta ja töiden aloittamisesta
sekä urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon
varattu määräraha on alle 100 000 euroa. Hallintosäännön 37 § mukaan tekninen
lautakunta päättää käyttäjäorganisaatioita kuultuaan talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta,
kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja
hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu
määräraha on alle 600 000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä.
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021. Talousarvion investointiosassa on "Peippoostentie Tervajoen rumpu" nimiselle hankkeelle varattu 85.000 € määräraha.
Isonkyrön kunnan tekninen palvelualue on julkaissut tarjouspyynnön julkisten
hankintojen palveluportaali Hilmassa 13.9.2021. Määräaikaan 29.9.2021 klo 14
mennessä tarjouksen jätti 5 yritystä (Liitteet: tarjousten avauspöytäkirja ja
hintavertailu). Kokonaistaloudellisesti edullisimman urakkatarjouksen jätti Sundström
Ab Oy, summaltaan 95.000 € (alv 0 %). Tarjottu urakkasumma ylittää kuitenkin
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talousarviossa varatun määrärahan, eikä urakan toteuttaminen ilman lisämäärä-rahaa
ole mahdollista. Lisäksi kuluja on syntynyt jo ennen tarjousten jättämistä mm. hankkeen
suunnittelusta, Viitakoskentien kautta kulkevan väliaikaisen kulku-reitin parantamisesta
sekä vanhan sillan purkamisesta ja väliaikaisen sillan tukirakenteista. Hankkeen
kokonaiskustannukset ylittävät siis teknisen johtajan val-tuudet hankinnasta
päättämiseen.
Tarkennettu kustannuslaskenta
Hankkeen suunnittelu (Aluetaito Oy)
5 000 €
Viitakoskentien vanhan sillan purkaminen,
uuden väliaikaisen sillan rakentaminen ja 20 000 €
Väliaikaisen kulkureitin parantaminen
Rummun uusimisen urakkasumma
95 000 €
Varaus rakentamisen aikaisiin muutoksiin 10 000 €
Yhteensä:
130 000 €
Investoinnille talousarviossa varattu
85 000 €
määräraha
Arvio tarvittavasta lisämäärärahasta
45 000 €
Suunnitelmat ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa
TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää;
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Peippoostentie Tervajoen
rumpu -hankkeen investointimäärärahaan 45 000 € lisäyksen esittelytekstissä mainituin
perustein,
sekä valita Peippoostentie Tervajoen rumpu -hankkeen urakoitsijaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Sundström Ab Oy:n kuitenkin
ehdollisesti siten, että valinta edellyttää että kunnanhallitus ja edelleen
kunnanvaltuuston myöntävät hankkeelle yllä esitetyn lisämäärärahan.
antaa tekniselle johtajalle valtuuden tilata urakoitsijalta rumpuputket ennakkoon (jo
ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista).
PÄÄTÖS:

Täydennetty ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kunnanhallitus 26.10.2021 § 211
Liitteet

Tervajoen rumpu, tarjousten avausptk, allekirjoitettu
Hintavertailu Tervajoen rumpu
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Lisätietoja
antaa
Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.
KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle Peippoostentie Tervajoen rumpu hankkeen investointimäärärahaan 45 000 € lisäyksen esittelytekstissä mainituin
perustein. Rahoitusosaan tehdään vastaava muutos kohtaan rahavarojen muutos.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Kunnanhallitus 26.10.2021 / 211 §

Peippoostentien siltarummun uus
INVESTOINTIKOHDE

LIITE: Kunnanhallitus 26.10.2021 / 211 §

Peippoostentie Tervajoen rumpu
Petri Hänninen
Tarjousten hintavertailu

URAKAN SISÄLTÖ

TARJOAJA
AK-infra Oy

KOKONAISHINTA

105 000,00

Sundström Ab OyAutio Oy Infrapalvelu
MRP Risberg Oy Tuomet Oy

95 000,00

valintaperusteena; edullisin hinta
hinnat alv0%

Sivu 1

119 800,00

148 000,00

99 200,00
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Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
Dnro ISOKYRÖ/39/02.02.00/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 212
Kuntalain (410/2015) Talousarvio ja -suunnitelma 110 §:n mukaan:
"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman
tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi
arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä
määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt
alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään
neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna
ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419)
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio
voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa
ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös
kuntayhtymiin."
Kuntalain säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden
seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja
tuloarvioihin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat
voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on siis otettava tavoitteiden
edellyttämät määrärahat. Valtuuston tehtävänä on päättää myös kuntakonsernin
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toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
Kunnanhallitus on 21.6.2021 § 103 antanut talousarvion laadintaa koskevat ohjeet
vuodelle 2022, joiden pohjana on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja
Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä. Talousarvioesitykset on
valmisteltu jokaisella palvelualueella ja lautakunnat ovat käsitelleet
talousarvioehdotuksensa 5.10.2021 mennessä. Lautakuntien talousarvioesitykset tehtiin
kuluvan vuoden poistoilla.
Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen talousarvioesitystä on kunnanjohtajan
ehdotukseen muutettu lähinnä perusturvapalveluiden osalta siten, että toimintatuottoja
on hiukan lisätty ja menomäärärahoja kokonaisuudessaan lisätty. Talousarvion
valmistelussa on varauduttu tulevan vuoden palkankorotuksiin laadintaohjeiden
mukaisesti 1 %:lla eri virka- ja työehtosopimuksissa.
Verotulot on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen, kunnallisverotulokertymän
arvioinnissa on käytetty tuloveroprosenttina 22,0. Valtionosuudet on kunnanjohtajan
esityksessä budjetoitu Valtiovarainministeriön lokakuun alkupuolella julkaisemien
arviolaskelmien mukaisena.
Ehdotuksen mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien tulokset muodostuvat
niukasti ylijäämäisiksi. Pitkäaikaisen lainanoton enimmäismääräksi esitetään
vahvistettavan 1,7 milj. euroa, jolloin lainamäärä nousisi 1 139 euroon /asukas.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 hyväksytään liitteen mukaisena.
KÄSITTELY: Keskustelun aluksi kunnanjohtaja totesi, että talousarvioehdotusta on muutettu siten,
että suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 valtionosuudet on budjetoitu
Valtiovarainministeriön 18.10.2021 ilmoittamien korjattujen valtionosuuslaskelmien
mukaisiksi ja vuosien 2022-2024 verotuloissa on huomioitu veroprosentin pitäminen
ennallaan. Lisäksi talousarviovuoden 2022 perusterveydenhuollon menoista on
vähennetty menoja valtion maksamien koronakorvausten vuoksi. Em. muutokset ja
muutoksista johtuva uusi tuloslaskelma on toimitettu kunnanhallitukselle 25.10.2021.
Keskustelun kuluessa talousarviokirjaan tehtiin vähäisiä muutoksia ja investointiosan
investointihankkeita muutettiin.
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Muilta osin muutokset tehtiin kunnanjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti, mutta
urheilukentän katsomoa koskevan investointihankkeen johdosta äänestettiin
seuraavasti:
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti talousarvioon sisältyvää investointihankeehdotustaan siten, että urheilukentän katsomon peltikaton v. 2023 uusimisen sijaan
katsomo puretaan vuonna 2022 ja siihen varataan 10.000 euron määräraha. Helena
Tuuri-Tammela Sanna Förstin kannattamana ehdotti, että urheilukentän katsomon katto
peruskorjataan vuonna 2022 ja siihen varataan 21.000 euron määräraha.
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 kokouksessa tekemän pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA,
ja ne, jotka ovat Helena Tuuri-Tammelan esityksen kannalla, äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Annala, Kuusikko, Lintala,
Mäki-Rammo, Petäjä ja Renko) ja 4 EI-ääntä (Försti, Laine, Tuuri-Tammela ja Varo).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 6 - 4 kunnanjohtajan
kokouksessa muuttama päätösehdotus hyväksyttiin ja se sisältyy
talousarvioehdotukseen.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 hyväksytään liitteen mukaisena.
Merkittiin tämän asian käsittelyn aikana:
Kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä tekninen johtaja Petri Hänninen (klo
9.36-10.29 ja 15.59-16.10) ja rakennustarkastaja Antti Lammi (klo 9.36-10.29).
Kunnanhallituksen jäsen Tommi Laine saapui klo 9.44.
Kunnanvaltuuston 2. vpj Sirkku Loukola oli poissa klo 9.50-12.10.
Kunnanvaltuuston 1. vpj Miko Heinilä poistui klo 15.52.
Kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 11.26-12.10, 13.45-13.57, 14.51-15.02 ja 15.3415.39.
____________
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Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Dnro
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 213
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Tekninen lautakunta 21.9.2021
- Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 27.9.2021
- Ympäristölautakunta 28.9.2021
- Perusturvalautakunta 30.9.2021
- Sivistyslautakunta 30.9.2021
- Kunnanjohtaja 13.9.2021 § 7: Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen
- Hallintojohtaja 22.9.2021 § 30: Hankintajärjestelmän hankkiminen
- Hallintojohtaja 1.10.2021 § 33: Rekrytointijärjestelmän hankkiminen
- Hallintojohtaja 5.10.2021 § 35: Hallintosihteerin virkavaali
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ilmoitusasiat
Dnro
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 214
1. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 27.9.2021 pöytäkirja.
2. Etelä-Pohjanmaan liitto 1.10.2021: Lausuntopyyntö jäsenkunnille talousarviosta 2022
ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Isonkyrön kunnan maksuosuuden muutos
ehdotuksessa +221,10 € vuodesta 2021.
3. Teknisen lautakunnan päätös 19.10.2021 § 115 Keskusvaraston uuden
varastorakennuksen loppuselvitys
4. Teknisen lautakunnan päätös 19.10.2021 § 116 Koulukeskuksen peltikatteen
kunnostuksen loppuselvitys
5. Teknisen lautakunnan päätös 19.10.2021 § 117 Uimahallin leikkikentän aidan
uusimisen loppuselvitys
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne
asianosaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Muut asiat
Dnro
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 215

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että muita asioita ei ollut.
____________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 202-205, 207
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
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: 200, 201, 206, 208-215
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 202-205, 207
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