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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 224

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 225
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Erkki Kuusikko.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
Dnro ISOKYRÖ/123/00.01.02/2021
Hyvinvointilautakunta 23.11.2021 § 53
Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelusta vastaa Isonkyrön
kunnan hallintosäännän 54 § 4. kohdan nojalla hyvinvointijohtaja. Tässä tapauksessa
valmistelusta vastaa hyvinvointijohtajan viransijainen. Hyvinvointikertomustyö
jakaantuu nykytilaa kuvaavaan kertomusosaan ja suunnitelmaosaan, jossa kuvataan
hyvinvoinnin parantamiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Hyvinvointisuunnitelma
valmistellaan valtuustokausittain (TervHL, 1326/2010), samoin kuten
hyvinvointisuunnitelma.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.5.2021 § 26 hyväksynyt laajan
hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja päättänyt, että hyvinvointisuunnitelman
valtuustokaudelle 2021-2025 hyväksyy kuntavaaleissa 2021 valittu kunnanvaltuusto.
Hyvinvointisuunnitelman (liite) on koonnut vs. hyvinvointijohtaja. Suunnitelman
tavoitteet pohjautuvat seuraaviin:
1) Kuntastrategia 2025
2) Taloussuunnitelma 2022-2024
3) Hyvinvointikertomuksesta 2017-2020 nousevat hyvinvoinnin kehittämistä kaipaavat
teemat
4) Palvelualueilta esiin tuodut kehittämiskohteet
Suunnitelman valmistelun tukena on käytetty johtoryhmää (palvelualueilta esiin tulevat
kehittämiskohteet) ja perhekeskustyöryhmää (lapset ja nuoret). Suunnitelman
rakenteessa on ikäryhmäkohtaisia tavoitteita (lapset ja nuoret, työikäiset sekä
varttuneet), joiden lisäksi suunnitelmassa on tavoitteena hyvinvointia tukevaan
elinympäristöön, elinvoimaan, talouteen ja strategian mukaan yrittämiseen liittyviä
tavoitteita, menetelmiä ja mittareita. Hyvinvointisuunnitelma on kokoelma tärkeitä
tavoitteita, joiden toteutumista seurataan vuosittain.
VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
liitteenä olevan hyvinvointisuunnitelman (liite) hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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____________
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 226
Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa.
Liitteet

Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

Lisätietoja
antaa

Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 406 2222

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen
mukaisen hyvinvointisuunnitelman 2021-2025.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto oli kutsuttuna asiantuntijana
kokouksessa läsnä klo 18.18-18.37 tämän asian esittelyn ajan.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 226 §

ISONKYRÖN KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2021-2025

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 226 §

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

1.

KUNTASTRATEGIA 2025

Valtuuston hyväksymä kuntastrategia 2025 on hyvinvointisuunnitelman laatimisen keskeinen perusta.
Kuntastrategian pääpainopisteet ovat: yrittäminen ja ”eläminen”. Näitä tukevat: voimavarat ja toimintaympäristö. Pääpainopisteistä erityisesti elämiseen liittyvät palvelulupaukset ja elämisen laadun takaamiseen tähtäävät toimenpiteet liittyvät vahvasti hyvinvoinnin edistämiseen. Visiomme mukaan
tarjoamme Suomen parasta elämistä ja yrittämistä, minkä edellytyksenä ovat hyvinvoivat kuntalaiset
ja elinvoimainen kunnan toimintaympäristö.

Alla on kuvan muodossa esitettynä Isonkyrön kuntastrategian 2025 runko, jota päivitetään säännöllisesti, seuraavan kerran vuoden 2022 aikana.
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2. ERILLISET HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIÄ TUKEVAT OHJELMAT, SUUNNITELMAT, HANKKEET JA
MALLIT

Hyvinvointisuunnitelman rinnalla seuraavat suunnitelmat liittyvät olennaisesti hyvinvoinnin edistämiseen Isonkyrön kunnassa. Osassa ohjelmista on tarkoin määriteltyjä tavoitteita, toimenpiteitä ja seurantamenetelmiä eikä niiden kaikkien toistaminen hyvinvointisuunnitelmassa olisi mielekästä. Joistakin
suunnitelmista on kuitenkin poimittu tavoitteita hyvinvointisuunnitelmaan. Hyvinvointisuunnitelmaa on
tarkoitus käyttää välineenä tuoda säännöllisesti toimielinten tietoon tavoitteiden seurantaa ja toteutumista vuosittaisten hyvinvointikertomusraporttien muodossa.
•

Markkinointistrategia

•

Kuntastrategia 2025

•

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2022

•

Ehkäisevän päihdetyön vuosikello

•

Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli (toimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun ja
otetaan käyttöön 2022 alkaen)

•

Varhaiskasvatussuunnitelma 2019-2022 (uusi suunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana)

•

Laatua Lakeuksien lapsille ja nuorille -toimenpideosio (valmistuu vuoden 2021 aikana)

•

Harrastamisen Suomen malli

•

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma 2016-

•

Kyrönmaan lukion opetussuunnitelma 2021-

•

Kotouttamisohjelma 2019-2023

•

Opin liikkuen hanke 2019-2022

•

Liikkuva koulu -malli

•

Liikkuva opiskelu -malli

•

Voimaa vanhuuteen -ikääntyneiden liikunnanedistämissuunnitelma (valmistuu alkuvuodesta
2022)

3. HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET KUNTASTRATEGIAN POHJALTA

Kuntastrategisen linjauksen johdosta yrittämiselle on tässä hyvinvointisuunnitelmassa omat eritellyt
tavoitteensa, menetelmänsä ja mittarinsa.

Hyvinvointisuunnitelma on laadittu hyvinvointikertomuksesta ja palvelualueilta esiin nousevien teemojen ja painotusten mukaisesti. Suunnitelmassa ikäryhmille lapset ja nuoret, työikäiset sekä varttuneet,
hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät toimenpiteet on esitetty omina ryhminään. Lisäksi hyvinvointisuunnitelmassa on oma osionsa strategian mukaisesti yrittämiselle sekä taloudelle, elinvoimalle ja hyvinvointia edistävälle ympäristölle. Tässä hyvinvointia edistävällä ympäristöllä tarkoitetaan elinympäristöä, joka vaikuttaa kaikkiin kuntalaisiin, ikäryhmään katsomatta.
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Isonkyrön kunnan hallintosäännön 34§:n mukaan ”hyvinvointilautakunta vastaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja kehittämisestä yhteistoiminnassa kunnan kaikkien lautakuntien
sekä kolmannen sektorin kanssa”. Näin ollen kaikkiin hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin pyritään kaikkien palvelualojen ja kolmannen sektorin yhteisillä toimenpiteillä.

3.1

TALOUS, ELINVOIMA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ ELINYMPÄRISTÖ

Tavoite

Menetelmät

Mittarit

”Elämää suurem-

Huolehdimme taloussuunnit-

Vuosittainen raportti:

massa Isossakyrössä

telusta ja talouden tasapai-

-Vuosikate (euroa/asukas)

eläminen on Suomen
parasta”

nosta.

-Velkamäärä (euroa/asukas)
-Asukas/-palvelutyytyväisyyskysely

Tuemme Kyrönjoen käyttöä
virkistäytymiseen ja matkailuun ja tuomme esiin paikallishistoriaa esimerkiksi Tarinapolku-pelin avulla.
Tarjoamme kaikenikäisille sopivia hyvinvointipalveluja yhteistyössä järjestöjen kanssa
ja huomioimme kuntalaisten
toiveet palvelujen tarjonnassa.
Kehitämme koulukeskuksen ja
lähialueiden ympäristöä monipuoliseksi kaikkia ikäryhmiä
palvelevaksi, nykyaikaiseksi ulkoilu- ja liikunta-alueeksi.
Ylläpidämme ulkoilureittejä ja
ulkoilumahdollisuuksia ja niihin
liittyviä taukopaikkojen ympäristöineen. Huolehdimme myös
ei-rakennetusta luontoympäristöstä.
Edistämme päihteettömyyttä
ehkäisevän päihdetyön vuosikellon mukaisin toimenpitein.
Otamme huomioon erityisryhmien tarpeet ja huomioimme
esteettömyyden merkityksen
elinympäristössä.
Kehitämme kunnan, järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien välistä yhteistoimintaa.

-Tarjottujen hyvinvointipalveluiden
määrä
-Päihdetilannekyselyt

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 226 §

ISONKYRÖN KUNTA
Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
3.2 LAPSET JA NUORET
Tavoite

Menetelmät/alatavoitteet

Mittarit

”Elämää suuremmassa Isossakyrössä

Toimimme Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti ja si-

Vuosittainen raportti:
-Unicef:n indikaattorit. Kahden vuo-

eläminen on Suomen

toudumme yhdessä määriteltäviin

den välien määritellään uuden ta-

parasta”

kehittämistavoitteisiin.

voitteet.

Laadimme ja otamme käyttöön

-Koulujen omat kiusaamiskyselyt
(2*lukuvuodessa) ja opettajien nä-

nollatoleranssiin perustuva kiusaa-

kemykset asiasta

misen vastaisen toiminnan mallin

-Lasten kulttuuritapahtumien

kaikkiin kouluihin.

määrä ja osallistujamäärät
-Palvelutyytyväisyyskyselyt

Laadimme ja otamme käyttöön
lasten kulttuurikasvatussuunnitelman.
Kehitämme kerhotoimintaa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyönä Suomen harrastamisen
mallin mukaisesti lasten ja nuorten
toiveiden mukaisesti.
Edistämme liikuntaa varhaiskasvatuksessa Opin liikkuen -hankkeen
mukaisesti.
Edistämme liikuntaa perusopetuksessa ja Kyrönmaan lukiossa Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu mallien mukaisesti.
Tarjoamme varhaiskasvatuspaikkoja niitä tarvitseville joustavasti ja
nopeasti.
Kehitämme nuorisovaltuuston toimintaa ja teemme aktiivista työtä
Isonkyrön nuorisovaltuuston äänen
kuulumiseksi myös aluevaltuustossa.
Huomioimme lasten ja nuorten toiveet nuorisotoiminnan kehittämisessä.
Huomioimme lasten ja nuorten tarpeet hyvinvointipalvelujen kuten
esimerkiksi kirjasto- ja uimahallipalveluiden tarjonnassa.
Tarjoamme perhekeskuksen palveluohjausta kunnan kotisivulla olevalla ”apua-nappi” -palvelulla.
Jatkamme yhteistyötä kolmannen
sektorin ja seurakuntien kanssa

-MLL:n ja seurakuntien tilastot (kävijät ja tapahtumat)
-Nuorisotilan kävijä- ja tapahtumamäärät
-Vauva- ja perheuinnin kävijämäärät
-Lapsille järjestettyjen tapahtumien
määrät ja osallistujamäärät
-Apua-napin käyttökerrat
Ei vuosittain raportoitava:
- Kouluterveyskysely (joka toinen
vuosi)
-Nuorisovaltuustoystävällinen kunta
-tunnustus
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osallistavien perhetapahtumien
kuten kerhojen ja perhekahviloiden
järjestämiseksi.
Aloitamme vauvauinti ja perheuintitoiminnan.

3.3 TYÖIKÄISET
Tavoite

Menetelmät

”Elämää suuremmassa Isossakyrössä

Tarjoamme kuntalaisille matalan kynnyksen liikuntapalve-

Vuosittainen raportti:
-Asukas/ palvelutyytyväisyyskyselyt

eläminen on Suomen

luita ja liikuntaneuvontaa.

-Liikuntapaikkojen käyttöaste

parasta”

Tarjoamme kuntalaisille kult-

-Liikuntatilojen käyttömäärät

tuuripalveluita esimerkiksi ta-

-Kulttuuripalveluiden käyttömäärät
-Kirjastokäynnit ja lainaukset

pahtumien ja kurssien muodossa.
Otamme kuntalaisten toiveet
huomioon hyvinvointipalvelu-

-Uimahallin kävijämäärät
-Liikuntapalveluiden kävijämäärät

jen tarjonnassa asukas- ja pal-

Ei vuosittain raportoitava:

velutyytyväisyyskyselyiden yhteydessä.

tomuksessa valtuustokausittain)

-TeaViisari (laajassa hyvinvointiker-

3.4 VARTTUNEET
Tavoite

Menetelmät

”Elämää suurem-

Tarjoamme varttuneille sopivia

Vuosittainen raportti:

massa Isossakyrössä
eläminen on Suomen

hyvinvointipalveluja yhteistyössä järjestöjen kanssa.

-Voimaa vanhuuteen -hanke.
-Asukas-/palvelutyytyväisyyskyselyt

parasta”

Huomioimme ikääntyneiden

-Ikääntyneille kohdistettujen hyvin-

toiveet palvelujen tarjonnassa

vointipalvelujen määrä ja osallistu-

palvelutyytyväisyyskyselyn yhteydessä.

jien määrä
-Päihdetilannekysely

Otamme huomioon ikäänty-

-Ikääntyneiden digiavun ja digikurs-

neiden tarpeet tekemällä yh-

sien kävijämäärät

teistyötä vanhusneuvoston
kanssa. Valitsemme vanhusneuvostoon kunnan edustajan
valtuustokausittain.
Tarjoamme digiapua ikääntyneille sekä henkilökohtaisen
avun että koulutuksen ja kurssien muodossa.
Edistämme ikääntyneiden liikuntaa Voimaa vanhuuteen -
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hankkeen suunnitelman mukaisesti.
Tarjoamme ikääntyneille osallisuutta edistäviä tapahtumia.

3.5 YRITTÄMINEN
Tavoite

Menetelmät

”Elämää suurem-

Tuomme Isoonkyröön työpaik-

Vuosittainen raportti:

massa Isossakyrössä

koja tukemalla yrittämistä.

-Työpaikat Isossakyrössä

yrittäminen on Suo-

Otamme yritysvaikutukset

-Työttömyys

men parasta”

huomioon päätöksenteossa.

-Yrityskanta
-Yritystonttien rakennusluvat

Tarjoamme yritystontteja ja
markkinoimme niitä markkinointistrategian mukaisesti.
Teemme aktiivista yhteistyötä
Vasek Oy:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa yritysten
elinkeinopalveluiden hyväksi.
Lisäämme yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja Kyrönmaan lukiossa.
Teemme aktiivista yhteistyötä
Isonkyrön yrittäjien yrittäjäjärjestön kanssa ja erityisesti paikallisten yrittäjäjärjestöjen
koordinoiman Nuori yrittäjyys
Kyrönmaa -hankkeen kanssa.
Järjestämme kunnan ja Isonkyrön yrittäjät ry:n yhteistapaamisia ja edistämme yhteistyötä kunnan ja yrittäjien
välillä.
Tuemme yritysten sukupolvenvaihdoksia toiminnan siirtoja
sen jatkajille yritysneuvonnan
avulla.

-4H-yritysten (13-29-vuotiaiden
nuorten) määrä
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4. HYVINVOINTISUUNNITELMAN KOKOAMINEN JA VALMISTELU

Hyvinvointisuunnitelman kokoamisesta on vastannut hallintosäännön §54 mukaisesti vs. hyvinvointijohtaja. Suunnitelma on laadittu yhteistoiminnassa johtoryhmän (palvelualueiden johtajien mielipiteet) ja perhekeskustyöryhmän kanssa.
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Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Dnro ISOKYRÖ/97/00.04.01/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 228
Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä.
Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja
varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi
yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta
valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna
15.11-31.12.2021. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat
samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien
kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy vaaleja
edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen
mukaan.
Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella.
Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua 30.11.2021 vastaava äänimäärä. Isonkyrön
kunnan äänimäärä on 4 472. Kunta voi jakaa äänensä useammalle ehdokaslistalle.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden
ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen
määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi
Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Vaalipiirin
kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on
vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Vaasan
vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Vaalissa äänestetään ehdokaslistaa, ei
ehdokaslistalla olevaa henkilöä. Valtuutettu merkitsee äänestyslippuun sen
ehdokaslistan numeron, jolle antaa äänensä. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla
kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla
osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään
kokonaislukuun tyhjät äänet. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä vie kokouksen jälkeen
kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja
valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen
äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos lasketaan vaalipiireittäin. Ehdokkaille
lasketaan listan äänimäärän ja ehdokkaan järjestysnumeron perusteella vertausluvut.
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Ehdokaslistan ehdokas nro 1 saa vertausluvuksi listan koko äänimäärän, ehdokas nro 2
puolet äänimäärästä, ehdokas nro 3 kolmasosan äänimäärästä jne. Kun vaalipiirillä on 5
paikkaa, viimeisen paikan saa 5. korkeimmalla vertausluvulla. Varajäsenet eivät ole
henkilökohtaisia. Jos esimerkiksi listalta tulevat valituksi ehdokkaat 1 ja 2, varajäseniksi
tulevat samalta listalta ehdokkaat 3 ja 4.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Vaasan vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kauppakirjaluonnos myytävästä määräalasta 152-416-2-201
Dnro ISOKYRÖ/126/10.00.02.00/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 229
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy on Isonkyrön kunnan 100 % omistama osakeyhtiö. Sen
toimialana on hallinnoida, vuokrata ja mahdollisesti rakennuttaa vuokra-asuntoja sekä
vastata niiden ylläpidosta ja arvon säilymisestä. Tavoitteena on vastata kunnan vuokraasuntokysyntään taloudellisesti, tehokkaasti, asukasturvallisesti ja asiakaslähtöisesti.
Isonkyrön kunnan vuoden 2021 talousarvion Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:lle
asettaman tavoitteen mukaan talousarviovuonna selvitetään ja suunnitellaan uuden
rivitalon rakentaminen (noin 10 huoneistoa). Kunnanhallitus on 17.5.2021 § 78
hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen, jolla Isonkyrön kunta myy Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy:lle Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelin 601 tontin nro 4.
Kauppakirja on allekirjoitettu 16.6.2021.
Kunnanvaltuusto on 11.11.2021 § 56 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2024. Kunnan asettamana tavoitteena Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy:lle talousarviossa todetaan, että talousarviovuonna toteutetaan
noin 20 huoneiston uudisrakentaminen Pysäkkitielle.
Uuden tavoitteen toteuttamiseksi on tarpeen myydä Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:lle
toinenkin tontti.
Liitteen kauppakirjaluonnoksella Isonkyrön kunta myy Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:lle
Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelin 601 tontin nro 3. Alueen
asemakaavamerkintä on AR (Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue) ja yleiskaavamerkintä on AP (Pientalovaltainen asuntoalue). Myytävä alue
muodostuu VENTÄ -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 152-416-2-201) erotettavasta
määräalasta, jonka pinta-ala on noin 5.040 m². Myytävä alue on merkitty
kauppakirjaluonnoksen karttaliitteeseen.
Kauppakirjassa ostaja sitoutuu rakentamaan tontille kolmen vuoden kuluessa
kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien vähintään 500 kerros-m²:n rivitalon / -talot
valmiiksi.
Neuvotteluissa kauppahinnaksi on sovittu esitettävän 3 €/m2. Kauppahintana on
käytetty samaa neliöhintaa kuin kunnanhallituksen 17.5.2021 § 75 hyväksytyssä
kauppakirjassa. Kauppahinta on näin ollen 15.120 euroa. Kauppakirjaluonnos on
liitteenä.
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Kauppakirjaluonnos Ventä 601-3
kauppakirjan+liite+601+3+vent-1

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirjaluonnos hyväksytään.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Tommi Laine poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi klo 19.30-19.31.
____________
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Kauppakirjaluonnos ostettavasta määräalasta 152-415-2-108
Dnro ISOKYRÖ/147/10.00.01.00/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 230
Kuntastrategian elämisen painopisteessä todetaan, että kaavoituksella toteutetaan
alueellinen kehittäminen siten, että kohtuuhintaisia ja monipuolisia tontteja on tarjolla
riittävästi.
Kunnanvaltuusto on 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Kaavoituksen ja mittauksen toiminnan
painopisteissä todetaan, että raakamaan hankinnassa pääpaino on elinkeinoelämän ja
asuntorakentamisen kannalta merkittävissä alueissa, jotka liittyvät mahdollisimman
hyvin kunnan asemakaava-alueisiin ja omistamiin maa-alueisiin.
Liitteen kauppakirjaluonnoksella Isonkyrön kunta ostaa yksityishenkilöltä MÄKI-VALTARI
-nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 152-415-2-108) erotettavan n. 3,6 ha:n määräalan,
joka on Isonkyrön kunnan yleiskaavassa merkitty osin MA (Maisemallisesti arvokas
peltoalue) ja osin AP (Pientalovaltainen asuntoalue) -alueeksi. Alue on merkitty
karttaliitteeseen.
Valtaalan alueella kunnalla ei ole myytäviä kaavatontteja. Valtaalan alueella kunta ei
myöskään omista merkittäviä asemakaavoitettavaksi soveltuvia maa-alueita. Nyt
ostettavaksi esitettävä alue kytkeytyy hyvin Lakarintien alueeseen ja on pinta-alaltaan
riittävän kokoinen asemakaavoitettava kokonaisuus. Kunnallistekniikka olisi alueelle
helposti järjestettävissä.
Neuvotteluissa kauppahinnaksi on sovittu esitettävän 80.000 euroa. Kauppakirjaluonnos
on liitteenä.
Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varauduttu maanostoihin 100.000 euron
investointimäärärahalla.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

liite 58 §_Kauppakirjaluonnos Mäki-Valtari gambit
liite58 §_Kauppakirjan liite Mäki-Valtari gambit

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirjaluonnos hyväksytään.
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Isonkyrön Yrittäjät ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta
Dnro ISOKYRÖ/122/02.05.01.03/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 231
Isonkyrön Yrittäjät ry anoo 16.11.2021 saapuneella kirjeellään kunnalta nuorten N.Y.K. Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa -yrittäjyyshankkeen rahoittamiseen väliaikaisrahoitusta
163.000 euroa.
Isonkyrön, Vähänkyrön ja Laihian yrittäjäyhdistykset toteuttavat yhdessä nuorten
yrittäjyyshankkeen N.Y.K. -Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa, jonka tavoite on lisätä alueelle
nuorten yrittäjyyttä ja sitä kautta työllisyyttä ja monipuolistaa alueen olemassa olevia
palveluita ja juurruttaa nuoria Kyrönmaalle. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-35 vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä Kyrönmaalla. Hankkeen toteutusaika
on 01.09.2021 - 31.12.2023.
YHYRES-kehittämisyhdistys ja Pohjanmaan ELY-keskus ovat hyväksyneet hankkeen. ELYkeskus on tehnyt hankkeen laillisuustarkastuksen ja myöntänyt hankkeelle 130.400
euron tuen, joka on 90,0 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
Kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa.Hanketuen
viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hanketuen
toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 181.111,11 euroa, josta vastikkeettoman työn osuus on 18.111,11 euroa.
163.000 euron hanketuen osuuteen Isonkyrön yrittäjät ry anoo Isonkyrön kunnalta
väliaikaisrahoitusta 81.500 euroa. Hankkeen kirjanpito ja rahaliikenne tapahtuu
Isonkyrön yrittäjäyhdistyksen kautta, joten yhdistys anoo väliaikaislainaa Isonkyrön
kunnalta. Lainan takaisinmaksu kokonaisuudessaan tapahtuu hankerahoituksen
tilityksen jälkeen, viimeistään 30.6.2024.
Hallintosäännön 23 §:n 29. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- myöntää Isonkyrön Yrittäjät ry:lle 81.500 euroa väliaikaisrahoitusta N.Y.K. -Nuori
Yrittäjyys Kyrönmaa -yrittäjyyshankkeeseen
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- laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta
- laina on maksettava kunnalle takaisin, kun hanketuki on maksettu yhdistykselle,
kuitenkin viimeistään 30.6.2024 mennessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vaalitoimikunnan valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/129/00.00.00.06/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 232
Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.18.1.2022.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikunta on
päätösvaltainen kolmijäsenisinä. Laitosäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana.
Isossakyrössä kotiäänestystoimitsijat on viime vaaleissa nimetty vaalitoimikunnan
jäsenistä.
Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Ehdokas eikä missään kunnassa ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita
sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa
jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikunnan laitosäänestyksen suorittamista varten.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vaalitoimikunnan seuraavasti:
Puheenjohtaja: Marja Vaismaa
Varapuheenjohtaja: Minna Kauppila
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Jäsen: Simo Perkiö
1.varajäsen: Eeva Loukola
2.varajäsen: Irma Korpi
3.varajäsen: Jari Viertola
____________
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Vaalilautakuntien valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/130/00.00.00.06/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 233
Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.18.1.2022.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisessa
toimielimessä kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta tulee olla kumpaakin sukupuolta
olevia jäseniä vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sekä varsinaisissa
jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus valitsee Keskikunnan äänestysalueen, Alapään äänestysalueen, Ylipään
äänestysalueen sekä Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunnat.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnat seuraavasti:
KESKIKUNTA
Puheenjohtaja: Esa Killinen
Varapuheenjohtaja: Pirkko Viljanmaa
Jäsen: Raija Saari
Jäsen: Pauli Suorauha
Jäsen: Antti Nyrhinen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

29.11.2021

26

1.varajäsen: Matti Vaissalo
2.varajäsen: Niina Lammi
3.varajäsen: Anne Uusihaka
4.varajäsen: Veli-Pekka Sepänmäki
5.varajäsen: Jouni Mäkynen
ALAPÄÄ
Puheenjohtaja: Pentti Kauppinen
Varapuheenjohtaja: Tapani Lammi
Jäsen: Jarkko Karhu
Jäsen: Anna-Maija Korvola
Jäsen: Sirpa Seppälä
1.varajäsen: Waltteri Kauppila
2.varajäsen: Marja-Leena Korvola
3.varajäsen: Mauno Jouppi
4.varajäsen: Marjo Mäkinen
5.varajäsen: Arttu Saari
YLIPÄÄ
Puheenjohtaja: Jari Viertola
Varapuheenjohtaja: Taina Torpisto
Jäsen: Hannu Huhtala
Jäsen: Arttu Heponeva
Jäsen: Niina Perkiö
1.varajäsen: Tapio Rintamäki
2.varajäsen: Helena Elli Maunuksela
3.varajäsen: Erkki Tuuri
4.varajäsen: Ulla Vaaraniemi
5.varajäsen: Eila Rantala
LEHMÄJOKI
Puheenjohtaja: Juhani Leskelä
Varapuheenjohtaja: Kaarina Kangas
Jäsen: Veli Karhu
Jäsen: Simo Perkiö
Jäsen: Miia Karhu
1.varajäsen: Jari Hietaharju
2.varajäsen: Noora Turppa
3.varajäsen: Raija Saari-Kumpula
4.varajäsen: Leena Turppa
5.varajäsen: Matti Mantila
____________
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Kyrönjokirahaston johtoryhmän jäsenten nimeäminen
Dnro ISOKYRÖ/140/00.00.01.03/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 234
Kyrönjokirahasto on perustettu vuonna 1996 Kyrönjoen neuvottelukunnan aloitteesta
rahoittamaan hankkeita, jotka edistävät ympäristönsuojelua sekä ympäristönsuojelun ja
elinkeinoelämän yhteistyötä Kyrönjoen vesistöalueella. Rahaston jäseniä ovat kaikki
vesistöalueen jokivarsikunnat: Jalasjärvi, Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Isokyrö,
Mustasaari ja Vaasa. Lisäksi jäseninä on reuna-alueen kuntia ja muita toimijoita.
Kyrönjokirahasto pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajan ja varaedustajan rahaston
johtoryhmään seuraavalle 5-vuotisjaksolle 2022-2026. Isonkyrön edustajana
johtoryhmässä on toiminut rakennustarkastaja Antti Lammi ja hänen varajäsenenä on
ollut Tommi Laine.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus valitsee Kyrönjokirahaston johtoryhmään edustajan ja varaedustajan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi edustajaksi Antti Lammin ja
varaedustajaksi Tommi Laineen.
____________
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Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n lainan takaus
Dnro ISOKYRÖ/133/02.05.06/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 235
Tausta ja Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n esitys takauksen myöntämisestä
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy on Isonkyrön kunnan 100 % omistama osakeyhtiö. Sen
toimialana on hallinnoida, vuokrata ja mahdollisesti rakennuttaa vuokra-asuntoja sekä
vastata niiden ylläpidosta ja arvon säilymisestä.
Kunnanvaltuusto on 11.11.2021 § 56 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2024. Kunnan asettamana tavoitteena Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy:lle talousarviossa todetaan, että talousarviovuonna toteutetaan
noin 20 huoneiston uudisrakentaminen Pysäkkitielle.
Ensimmäisen (10 huoneiston) rakennushankkeen osalta Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n
hallitus on 17.11.2021 § 2 päättänyt hakea rakennuslupaa hankkeelle, aloittaa hankkeen
toteutussuunnittelun, aloittaa hankkeen kilpailutuksen Hilmassa, hakea hankkeelle
lainaa Kuntarahoitukselta alustavan kustannusarvion mukaisesti 1,8 m€, hakea
Isonkyrön kunnalta 100 % takaus Kuntarahoitukselta otettavaan lainaan ja esittää
vastavakuutena 20 % lainamäärästä olevan kiinteistökiinnityksen (360.000 euroa), josta
yhtiö antaa kunnalle panttikirjat.
Kuntarahoitus Oyj on antanut lainatarjouksen 23.11.2021. Laina-aika on 30 vuotta ja se
on sidottu 6 kuukauden euriborviitekorkoon (korkoindikaatio 0,020 % p.a. 24.11.2021,
sisältää marginaalin 0,550 %). Lainan lyhennykset ovat tasalyhennyksin puolivuosittain.
Kuntarahoituksen lainatarjous on oheismateriaalina.
Aiemmassa valmisteluvaiheessa on suunniteltu molempien hankkeiden lainojen
takausten käsittelyä samassa prosessissa. Kuitenkin rakennushankkeiden
erivaiheisuuden takia lainatakaukset on tarkoituksenmukaista käsitellä erillisinä asioina.
Toisen rakennushankkeen takausasiaa on mahdollista käsitellä sen jälkeen, kun sen
suunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että Kuntarahoitukselta on mahdollista saada
lainatarjous.
Kuntalain säännökset takauksen antamisesta
1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 129 §:n 1 mom. mukaan kunnan myöntämä takaus
ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa
myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee
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turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kuntalain 129 §:n 2 mom. mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden
kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta
ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonsermiin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion
yhteisessä määräysvallassa.
Vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan
riittää, että ne kattavat kunnan riskienhallinnan näkökulmasta riittävän osan.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään (Kuntalain 129 § 4 mom.)
Kuntalain mukaisen takauksen edellytysten täyttyminen
Takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunnalla
on tytäryhtiöille myönnettyjä lainojen takauksia vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan
yhteensä n. 3,916 miljoonaa euroa. Muutos ei vaikuta merkittävästi kuntakonsernin
talouteen eikä kunnan kykyyn vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan
edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Vastavakuus voisi olla 20 %
lainamäärästä oleva kiinteistökiinnitys (360.000 euroa), josta yhtiö antaa kunnalle
panttikirjat. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö
kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä
määräysvallassa. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy on kunnan määräysvallassa oleva
tytäryhtiö, jonka kunta omistaa 100 %.
Euroopan unionin asettamat edellytykset takaukselle
Säännösten mukaan kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea
koskevien määräysten ja säännösten noudattamisesta.
Yrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat keskeiset puitteet määritetään Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 - 109 artikloissa. Valtiontukisäännökset
koskevat myös kuntien myöntämiä tukia. Euroopan unioni on pyrkinyt selventämään
valtiontukisäännöksiä antamalla tiedonantoja. Komissio on antanut takausten osalta
tiedonannon valtiontukisäännösten soveltamisesta valtiontukiin takauksina. Komissio
katsoo, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei
yksittäinen takaus ole valtiontukea:
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- Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
- Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti
- Takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen
voimassaoloaika on rajoitettu
- Takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun
rahoitussitoumuksen määrästä
- Kun lainan tai taloudellisen sitoumuksen määrä pienenee ajan mittaan, taatun määrän
on pienennyttävä samassa suhteessa siten, ettei takaus missään vaiheessa kata
enempää kuin 80 prosenttia lainan saamisen tai muun rahoitussopimuksen määrästä.
Tappioiden on jakauduttava samassa suhteessa ja samalla tavalla lainan antajan ja
takaajan kesken
- Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta
Tiedonannossa todetaan vielä, että jos jokin edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että
takaus automaattisesti katsottaisiin valtiontueksi.
Euroopan unionin asettamien edellytysten täyttyminen
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n tilinpäätös vuodelta 2020 oli toiminnan osalta
ylijäämäinen. Yhtiö on suoriutunut lainojen lyhennyksistään ja asuntojen korjaus- ym.
velvoitteistaan. Tilojen käyttöaste on noussut viime vuosina ja oli vuonna 2020 jo 96 %.
Takaus kohdistuu lainaan, jonka ehdot on määritelty yksiselitteisesti lainatarjouksessa.
Takausta haetaan 100 % lainasaamisen määrästä. Euroopan unionin ehtona on, että
takaus kattaa enintään 80 % takauksesta. Tiedonannossa todetaan kuitenkin, että jos
yksittäinen edellytys ei täyty, ei se vielä tarkoita, että takaus automaattisesti katsotaan
valtiontueksi. Takauksesta peritään vuosittain takausprovisio, jonka suuruus on 0,5 %
taattavan lainan jäljellä olevasta lainapääomasta. Näin ollen lainanottaja maksaa
takauksesta markkinaehtoisen hinnan, minkä se joutuisi maksamaan, jos laina olisi
otettu yksityisestä rahalaitoksesta ilman kunnan omavelkaista takausta. Näiden
perusteella arvioidaan, ettei kunnan omavelkainen takaus vääristä tai uhkaa vääristää
kilpailua tai vaikuta haitallisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, jossa määräysvalta on
kunnalla, joten Valtiontukisääntelyn näkökulmasta järjestely mahdollistaa kunnan
omavelkaisen takauksen antamisen.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta myöntää 100
% omavelkaisen takauksen Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n Kuntarahoitukselta
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otettavalle 1.800.000 euron, 30 vuoden takaisinmaksuajalla olevalle lainalle. Takaus
kattaa lainan pääoman mahdollisine korkoineen, viivästyskorkoineen ja
perimiskuluineen. Isonkyrön kunta edellyttää takaukselle Isonkyrön Asuntovuokraus
Oy:n vastavakuuden kiinteistökiinnityksenä (panttikirjat), jonka suuruus on 20 % lainan
määrästä eli 360.000 euroa. Lisäksi kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen
hyväksymään esitetyn vastavakuuden. Takauksesta peritään 0,5 %:n vuotuinen
takausprovisio vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaan. Lainan nostovuodelta
takausprovisio peritään nostoajankohdasta lukien.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Tommi Laine poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi klo 19.45-19.51.
____________
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Täyttölupa koulupsykologin virka
Dnro ISOKYRÖ/143/01.01.01.00/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 236
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää
kunnanhallituksen lupa.
Vs. johtava rehtori Antti Iivari pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa koulupsykologin
viran täyttöä varten 1.1.2022 alkaen sivistyksen palvelualueelle. Virka vapautuu
irtisanoutumisen myötä 31.12.2021.
Lisätietoja
antaa

vs. johtava rehtori Antti Iivari, etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh. 0500 560 363.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää ao. täyttöluvan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmä - kunnan edustajan nimeäminen
Dnro ISOKYRÖ/145/00.00.01.03/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 237
Liikennejärjestelmätyöstä Etelä-Pohjanmaalla vastaa liikennejärjestelmätyöryhmä.
Ryhmän kokoonpanossa ovat edustettuina maakunnan eri alueet, Ely-keskus sekä
elinkeinoelämän ja kuljetusalan edunvalvojat. Liikennejärjestelmätyöryhmän toimikausi
kunnallisvaalikausi.
Maakuntahallitus on päättänyt, että alkaneella valtuustokaudella jokaisesta alueen
kunnasta ja kaupungista on edustus liikennejärjestelmätyöryhmässä. Näin varmistetaan
kuntien ja liiton välillä sujuvan tiedonkulun liikennejärjestelmäasioissa. Edellisellä
kaudella edustus on perustunut seutuihin ja niiden edustajiin.
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää ilmoittamaan kunnan edustajan nimen ja yhteystiedot
15.12.2021 mennessä. Varaedustajaa ei ole välttämätön nimetä. Varsinaisen edustajan
ollessa esteellinen, kunta voi järjestää kokoukseen haluamansa edustajan. Seuraava
kokous tullaan pitämään vuoden 2022 alussa (ajankohta tarkentuu myöhemmin).
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää edustajan Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmään.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi edustajaksi kunnanjohtaja
Tero Kankaanpään ja varajäseneksi tekninen johtaja Petri Hännisen.
____________
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Etsivän nuorisotyöntekijän vakinaisen toimen perustaminen ja täyttölupa
Dnro ISOKYRÖ/98/01.01.01.00/2021
Hyvinvointilautakunta 23.11.2021 § 54
Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu kaikille alle 29 -vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelu,
joka on osallistujalle aina maksutonta ja täysin vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyöntekijä
auttaa nuorta juuri niissä asioissa, missä hän apua kaipaa ja auttaa ennen kaikkea nuorta
löytämään oman yksilöllisen jatkopolkunsa nuoren tarvitsemiin palveluihin. Yhteistyö
etsivän ja nuoren välillä perustuu luottamukseen, työntekijällä on vaitiolovelvollisuus ja
hän toimii vain nuoren luvalla.
Tällä hetkellä Isossakyrössä on yksi vakinainen etsivä ja yksi määräaikainen ns. koronaetsivä (ma 1.12.2020-30.11.2021), johon kunta sai rahoituksen syksyllä 2020. Yhden
etsivän sopiva asiakasmäärä on vuositasolla noin 30 asiakasta. Tällä hetkellä kahdella
etsivällä on yhteensä noin 50 asiakasta. Tuorein kouluterveyskysely sekä erilaiset
koronavaikutukset opintojen etenemisestä osoittavat, että asiakasmäärä ei ainakaan ole
vähentymässä. Myös ennalta ehkäisevään työhön, kouluyhteistyöhön ja sijaistamiseen
on paremmat edellytykset, kun työtä voidaan tehdä myös työparina. Isossakyrössä
etsivässä nuorisotyössä on tehty tiivistä yhteistyötä myös sosiaalitoimen kanssa, siten
että välillä asiakaskäyntejä on suoritettu parina jalkautuen jonkun kunnan
sosiaalityöntekijän tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Hyvinvointialueelle siirtyessä
tällaista mahdollisuutta ei enää ole.
Suurin osa etsivän nuorisotyön kuluista katetaan vuosittain haettavalla Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoituksella. Isossakyrössä toteutettava etsivä nuorisotyö on ollut
malliesimerkki, josta muualta on kyselty.
VS. HYVINVOINTIJOHTAJAN
EHDOTUS: Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että:
1) hyvinvointipalveluiden palvelualueelle perustetaan kokoaikainen etsivän
nuorisotyöntekijän toimi 1.1.2022 alkaen
2) kunnanhallitus myöntää täyttöluvan po. toimeen 1.1.2022 alkaen
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanhallitus 29.11.2021 § 238
Lisätietoja
antaa
Vs. johtava rehtori Antti Iivari, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh 050 466 4120
KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus:
1) päättää, että hyvinvointipalveluiden palvelualueelle perustetaan kokoaikainen etsivän
nuorisotyöntekijän toimi 1.1.2022 alkaen
2) myöntää täyttöluvan po. toimeen 1.1.2022 alkaen
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Avustushakemus sillan rakennuskustannuksiin
Dnro ISOKYRÖ/119/10.03.01.01/2021
Tekninen lautakunta 23.11.2021 § 130
Nevasalon yksityistiekunta on tehnyt päätöksen Orismalanjoen ylittävän Katilantien
sillan uusimisesta. Yksityistiekunta on teettänyt siltasuunnitelman uuden
betonielementtisillan rakentamisesta. Hankkeen kustannusarvioksi on laskettu 193 439
€ ja ELY-keskus on myöntänyt 1.11.2021 siltahankkeelle valtionavustusta 75% (maks.
145 116 €) uuden sillan rakentamisen kustannuksista. Ely-keskuksen avustuspäätöksen
mukaan hankkeen tulee valmistua 31.12.2022 mennessä. Tiekunnan on 60 päivän
kuluessa avustuspäätöksen saamisesta ilmoitettava ELY-keskukselle, ottaako se
avustuksen vastaan.
Nevasalon yksityistiekunta on jättänyt Isonkyrön kunnalle avustushakemuksen, jossa se
anoo kunnalta 48 372 € (25%) avustusta Orismalanjoen ylittävän Katilantien sillan
uusimiseen. Edellä esitetyt summat sisältävät alv:n 24%
Aikaisemmissa siltahankkeissa Isonkyrön kunta on avustanut yksityisteiden
siltahankkeita edellyttäen, että ELY-keskus on päättänyt myös avustuksen
myöntämisestä. Viimeksi kuluneen 20-vuoden aikana avustettavia siltahankkeita on ollut
yhteensä kolme ja näissä Isonkyrön kunnan avustus on ollut 14% tai 20 %hankkeen
toteutuneista kustannuksista.
Talousarvio vuodelle 2022 yksityistieavustuksille on varattu n.33 000€ määräraha, mistä
noin 80% kuluu vuosittain haettaviin yksityisteiden hoitoavustuksiin. Talousarviossa
varatuilla määrärahoilla anotulle siltahankkeelle voitaisiin myöstää avustusta max. 7 000
€.
Hanke esitellään tarkemmin kokouksessa.
TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää
- myönnetään em. hankkeelle Isonkyrön kunnan avustusta 29 016 € kuitenkin enintään
15% toteutuneista kokonaiskustannuksista, edellyttäen että kunnanhallitus ja edelleen
kunnanvaltuusto myöntää 22 000 € lisämäärärahan vuoden 2022 yksityisteiden
käyttötalouspuolelle.
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 22 000 €
lisämääräraha teknisen palvelun tehtäväalueelle; Tie- ja liikenne väylät/yksityistiet kp.
05220.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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____________
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 239
Liitteet
Nevasalontien silta-avustus
Lisätietoja
antaa
Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.
KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2022
talousarvioon 22 000 € lisämäärärahan teknisen palvelualueen tieasiat ja liikenneväylät tehtäväalueelle. Lisämääräraha katetaan rahavarojen muutoksella.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanvaltuuston 11.11.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
Dnro ISOKYRÖ/128/00.02.01/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 240
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanvaltuuston 11.11.2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
- 45 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteistoimintajaoston jäsenen valitseminen
- 46 § Hyvinvointilautakunnan varajäsenen valitseminen
- 47 § Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan vaali
- 48 § Toimenpiteet arviointikertomuksen 2020 johdosta
- 49 § Kaavamuutosten hinnoittelu
- 50 § Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikka U1.0 valmistuminen ja
talousarviomuutos
- 51 § Lisämäärärahat talousarvioon 2021 sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon
tehtäväalueille
- 52 § Peippoostentie Tervajoen rumpu
- 53 § Vesihuoltolaitoksen taksan korotus
- 54 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
- 55 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022
- 56 § Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä
eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai
asetusten vastaisia
- panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021, kunnanhallitus
Dnro ISOKYRÖ/96/02.02.02.00/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 241
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-syyskuun toteutumatiedot on saatu 3.11.2021. Tasaisella toteutumalla
yhdeksän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 75 (9kk/12kk), mikäli tulot ja menot
kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat
sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat. 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 1-9/2021 on liitteenä. Kunnanvaltuuston ja
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

29.11.2021

59

kunnanhallituksen asettamien sanallisten tavoitteiden toteutuminen 1-9/2021 liitteenä.
Vaalit-tulosyksikön toteutuma tammi-syyskuulta sisältää kaikki kuntavaalien
toimintakulut ja toteutuu budjetoidusti.
Hallintopalveluissa työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat korvaukset kirjataan
vasta joulukuulle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Asiakaspalvelujen
ostot sisältävät työterveyshuollon kustannukset, joissa on vaihtelua kuukausittain,
vuonna 2021 käyttö on ollut vähäisempää kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuudessaan
hallintopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma sisältää 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-tulosyksikkö on toteutunut täysin talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikkö toteutunee talousarvion mukaisena.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2021 talousarvion
mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Kunnanhallituksen osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021
Yleishallinto ja talous 1-9

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen ja liitteiden mukaisen Yleishallinnon
ja talouden osavuosiraportin 1-9/2021 ja antaa sen valtuuston asettamien tavoitteiden
osalta edelleen tiedoksi valtuustolle koko kunnan osavuosiraportin yhteydessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Isonkyrön kunta
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

-19.050

-15.202,44

-3.847,56

79,8

-1.900

-1.613,77

-286,23

84,9

-20.950

-16.816,21

-4.133,79

80,3

-3.300

-3.402,18

102,18

103,1

-3.300

-3.402,18

102,18

103,1

-500

-2.552,30

2.052,30

510,5

-500

-2.552,30

2.052,30

510,5

00000110 Yleishallinto ja talous
00001000 Vaalit
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Vuokrat

-300

Muut toimintakulut

-300,00
-794,52

794,52

-100,0

-300

-794,52

494,52

264,8

TOIMINTAKULUT

-25.050

-23.565,21

-1.484,79

94,1

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-25.050

-23.565,21

-1.484,79

94,1

0

VUOSIKATE

-25.050

-23.565,21

-1.484,79

94,1

0

TILIKAUDEN TULOS

-25.050

-23.565,21

-1.484,79

94,1

0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-25.050

-23.565,21

-1.484,79

94,1

0

40.000

-723,28

40.723,28

-1,8

23.481

Muut toimintakulut

00000110 Yleishallinto ja talous
00001100 Hallintopalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot

59

Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT

59
40.000

-723,28

40.723,28

-1,8

23.540

Palkat ja palkkiot

-312.069

-233.949,69

-78.119,31

75,0

-201.965

Henkilösivukulut

-123.920

-92.396,25

-31.523,75

74,6

-83.819

-435.989

-326.345,94

-109.643,06

74,9

-285.785

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot

-105.000

-44.019,10

-60.980,90

41,9

-57.482

Muiden palvelujen ostot

-349.703

-266.057,40

-83.645,60

76,1

-199.969

-454.703

-310.076,50

-144.626,50

68,2

-257.450

-24.000

-6.301,67

-17.698,33

26,3

-10.599

-24.000

-6.301,67

-17.698,33

26,3

-10.599

-6.000

-3.510,00

-2.490,00

58,5

-5.850

-6.000

-3.510,00

-2.490,00

58,5

-5.850

-28.765

-18.904,15

-9.860,85

65,7

-14.441

-4.000

-5.114,43

1.114,43

127,9

-83.419

-32.765

-24.018,58

-8.746,42

73,3

-97.860

TOIMINTAKULUT

-953.457

-670.252,69

-283.204,31

70,3

-657.544

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-913.457

-670.975,97

-242.481,03

73,5

-634.004

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut

1
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

Muut rahoituskulut

-28,91

28,91

-100,0

-28,91

28,91

-100,0

-13

-913.457

-671.004,88

-242.452,12

73,5

-634.016

-27.970

-16.788,51

-11.181,49

60,0

-14.600

-27.970

-16.788,51

-11.181,49

60,0

-14.600

TILIKAUDEN TULOS

-941.427

-687.793,39

-253.633,61

73,1

-648.616

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-941.427

-687.793,39

-253.633,61

73,1

-648.616

-68.971

-33.100,00

-35.871,00

48,0

-30.817

-4.385

-1.969,93

-2.415,07

44,9

-1.927

-73.356

-35.069,93

-38.286,07

47,8

-32.744

-41.443

-17.692,69

-23.750,31

42,7

-12.600

-41.443

-17.692,69

-23.750,31

42,7

-12.600

-4.500

-3.780,97

-719,03

84,0

-2.232

-4.500

-3.780,97

-719,03

84,0

-2.232

-7.984

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE

-13

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

00000110 Yleishallinto ja talous
00001120 Luottamuselimet
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Avustukset

-1.000

-1.000,00

-1.000

-1.000,00

Muut toimintakulut
Vuokrat

-11.849

-7.468,70

-4.380,30

63,0

-1.000

-1.111,76

111,76

111,2

-12.849

-8.580,46

-4.268,54

66,8

-7.984

TOIMINTAKULUT

-133.148

-65.124,05

-68.023,95

48,9

-55.560

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-133.148

-65.124,05

-68.023,95

48,9

-55.560

VUOSIKATE

-133.148

-65.124,05

-68.023,95

48,9

-55.560

TILIKAUDEN TULOS

-133.148

-65.124,05

-68.023,95

48,9

-55.560

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-133.148

-65.124,05

-68.023,95

48,9

-55.560

-195.000

-142.943,60

-52.056,40

73,3

-168.852

-195.000

-142.943,60

-52.056,40

73,3

-168.852

-425,00

425,00

-100,0

-40

-425,00

425,00

-100,0

-40

-5.000

-657,06

-4.342,94

13,1

-2.706

-5.000

-657,06

-4.342,94

13,1

-2.706

TOIMINTAKULUT

-200.000

-144.025,66

-55.974,34

72,0

-171.598

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-200.000

-144.025,66

-55.974,34

72,0

-171.598

VUOSIKATE

-200.000

-144.025,66

-55.974,34

72,0

-171.598

TILIKAUDEN TULOS

-200.000

-144.025,66

-55.974,34

72,0

-171.598

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-200.000

-144.025,66

-55.974,34

72,0

-171.598

Muut toimintakulut
Muut toimintakulut

00000110 Yleishallinto ja talous
00001130 Muu yleishallinto
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut

2

Isonkyrön kunta

Sivu
03.11.2021

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 241 §

Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

-12.814

-9.513,99

-3.300,01

74,2

-9.510

-12.814

-9.513,99

-3.300,01

74,2

-9.510

-447.110

-335.331,00

-111.779,00

75,0

-284.240

-447.110

-335.331,00

-111.779,00

75,0

-284.240

TOIMINTAKULUT

-459.924

-344.844,99

-115.079,01

75,0

-293.750

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-459.924

-344.844,99

-115.079,01

75,0

-293.750

VUOSIKATE

-459.924

-344.844,99

-115.079,01

75,0

-293.750

-3.680

-2.761,47

-918,53

75,0

-2.761

-3.680

-2.761,47

-918,53

75,0

-2.761

TILIKAUDEN TULOS

-463.604

-347.606,46

-115.997,54

75,0

-296.512

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-463.604

-347.606,46

-115.997,54

75,0

-296.512

-249

-184,41

-64,59

74,1

-184

-249

-184,41

-64,59

74,1

-184

Asiakaspalvelujen ostot

-60.000

-28.385,00

-31.615,00

47,3

-28.950

Muiden palvelujen ostot

-700

-278,21

-421,79

39,7

-466

-60.700

-28.663,21

-32.036,79

47,2

-29.416

-1.975

-1.244,77

-730,23

63,0

-1.663

-1.975

-1.244,77

-730,23

63,0

-1.663

TOIMINTAKULUT

-62.924

-30.092,39

-32.831,61

47,8

-31.264

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-62.924

-30.092,39

-32.831,61

47,8

-31.264

VUOSIKATE

-62.924

-30.092,39

-32.831,61

47,8

-31.264

TILIKAUDEN TULOS

-62.924

-30.092,39

-32.831,61

47,8

-31.264

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-62.924

-30.092,39

-32.831,61

47,8

-31.264

40.000

-723,28

40.723,28

-1,8

23.481

00000110 Yleishallinto ja talous
00001150 Pelastuslaitos
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

00000110 Yleishallinto ja talous
00001310 Maaseutupalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

Palvelujen ostot
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut

00000110 Yleishallinto ja talous
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot

59

Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT

59
40.000

-723,28

40.723,28

-1,8

23.540

Palkat ja palkkiot

-400.090

-282.252,13

-117.837,87

70,5

-232.783

Henkilösivukulut

-143.268

-105.678,35

-37.589,65

73,8

-95.441

-543.358

-387.930,48

-155.427,52

71,4

-328.224

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut

3

Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot

-165.000

-72.404,10

-92.595,90

43,9

-86.432

Muiden palvelujen ostot

-1.037.256

-765.705,08

-271.550,92

73,8

-666.126

Isonkyrön kunta
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

-1.202.256

-838.109,18

-364.146,82

69,7

-752.558

-29.000

-13.059,94

-15.940,06

45,0

-12.872

-29.000

-13.059,94

-15.940,06

45,0

-12.872

-7.000

-3.510,00

-3.490,00

50,1

-5.850

-7.000

-3.510,00

-3.490,00

50,1

-5.850

Vuokrat

-42.889

-27.617,62

-15.271,38

64,4

-24.088

Muut toimintakulut

-10.000

-7.677,77

-2.322,23

76,8

-86.124

-52.889

-35.295,39

-17.593,61

66,7

-110.212

TOIMINTAKULUT

-1.834.503

-1.277.904,99

-556.598,01

69,7

-1.209.716

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-1.794.503

-1.278.628,27

-515.874,73

71,3

-1.186.175

-28,91

28,91

-100,0

-13

-28,91

28,91

-100,0

-13

-1.794.503

-1.278.657,18

-515.845,82

71,3

-1.186.188

-31.650

-19.549,98

-12.100,02

61,8

-17.361

-31.650

-19.549,98

-12.100,02

61,8

-17.361

TILIKAUDEN TULOS

-1.826.153

-1.298.207,16

-527.945,84

71,1

-1.203.549

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1.826.153

-1.298.207,16

-527.945,84

71,1

-1.203.549

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

4
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YLEISHALLINTO JA TALOUS
TPTavoitteet ja tunnusluvut TA 2021

Toteutuma 1-9/2021

ennuste

0

0

0

0

0

0

marraskuussa

11/2021

11/2021

11/2021

Kuukausiraportointi, kpl/v

12/12

9/12

12/12

3

3

3

3/2021

3/2021

3/2021

8

7/8

8

0

0

0

Vaikuttavuustavoitteet
Kunnanvaltuuston ja
kunnanhallituksen
päätöksenteon
valmistelun laadun
varmistaminen
Oikaisuvaatimusten
johdosta kumottujen tai
muutettujen päätösten
määrä, tavoite 0
Kunnallisvalituksella
kumottujen päätösten
määrä, tavoite 0
Taloussuunnittelun ja
raportoinnin
ajantasaisuus
Talousarvion
valtuustokäsittely

Osavuosikatsaukset
tammi-maaliskuu,
tammi-kesäkuu ja tammisyyskuu, kpl/v, annetaan
tiedoksi valtuustolle
Tilinpäätöksen käsittely
kunnanhallituksessa
maaliskuun loppuun
mennessä
Talousraportointi
valtiokonttorille
määräaikojen puitteissa, 8
krt/v
Tietojärjestelmien
toimivuus
Toimivat tietojärjestelmät,
häiriöt yli 60 min, tavoite 0
kpl/v
Asianhallinnan
kehittäminen,

tehdään käynnissä

tehdään

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 241 §
asianhallintaohjelman
käyttöönotto v. 2021
Kuntaviestinnän
tehostaminen,
säännölliset tiedotteet,
vähintään 10/v

10

6

10

tehdään

tehty 6/21

tehdään

Henkilöstön hyvinvoinnin
edistäminen,
työtyytyväisyyskysely
tehdään ja analysoidaan
kahden vuoden välein
Kunnanhallituksen
asettamat lisätavoitteet
Vaalit (1000),
vastuuhenkilö
hallintojohtaja
Vaalien käytännön
järjestelyt tehdään
koronapandemiatilanne

Kuntavaalit siirtyivät
eduskunnan päätöksellä.

huomioiden ja siten, että

Ennakkoäänestysaika piteni 2

vaalisalaisuus turvataan

viikkoon ja järjestettiin ulkona.

Toteutuu

Hallintopalvelut (1100),
vastuuhenkilö
hallintojohtaja
Asianhallintajärjestelmän
vaiheittainen
käyttöönotto vuoden 2021

Asianhallintajärjestelmän
koulutukset ovat meneillään,

loppuun mennessä

käyttöönotto vaiheittain.

Toteutuu

Luottamuselimet (1120),
vastuuhenkilö
hallintojohtaja
Uusille
luottamushenkilöille
järjestetään koulutusta
valintojen jälkeen

Toteutuu

Kunnanhallituksen
iltakoulu talousarviosta

Talousarviokoulutus ja

2022 järjestetään

kokousmenettelykoulutus

elokuussa

luottamushenkilöille järjestetty. osittain

Toteutuu

Muu yleishallinto (1130),
vastuuhenkilö
kunnanjohtaja

Yhteistyö toimii,

Yhteistyön kehittäminen

liikennejärjestelmäsuunnitelma
valmistunut ja

maakuntaliiton kanssa

tuulivoimaselvitys käynnissä.

Toteutuu

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 241 §
Pelastuslaitos (1150),
vastuuhenkilö
kunnanjohtaja
Yhteistyön kehittäminen
pelastuslaitoksen kanssa,
palvelutason
varmistaminen

Yhteistyö toimii

Toteutuu

Palvelu sopimuksen mukaista

Toteutuu

Maaseutupalvelut (1310),
vastuuhenkilö
hallintojohtaja
Maaseutuhallinnon
yhteistoimintasopimuksen
mukaisten palvelujen
toteutumisen seuranta
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Osavuosiraportit tammi-syyskuu 2021
Dnro ISOKYRÖ/96/02.02.02.00/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 242
Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan:
"Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit, johon sisältyy määrärahojen toteutu-misen
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-syyskuun toteutumatiedot on saatu 3.11.2021. Tämän jälkeen
lautakunnat ovat käsitelleet sekä käyttösuunnitelmissa hyväksytyt tarkennettujen
tavoitteiden toteutuman että kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavien
valtuuston hyväksymien tavoitteiden tammi-syyskuun toteutuman. Lautakuntia on
kehotettu huomioimaan esityksissään erityisesti, mikäli tammi-syyskuun talouden
toteutumassa ja/tai koko vuoden ennusteessa on talousarvioon nähden merkittäviä
poikkeamia. Valtuustoon nähden sitovien sanallisten tavoitteiden toteutumasta on
laadittu kunnanhallitukselle ja -valtuustolle kooste, joka on liitteenä. Tehtäväalueiden
menomäärärahojen ja tuloarvioiden toteutuma 1-9/2021 on myös liitteenä.
Tasaisella toteutumalla kuuden kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 75 (9kk/12kk),
mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syn-tyvät.
Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun
ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat) on
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kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun
vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti saadaan
kuukauden viiveellä.
Tammi-syyskuun toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot.
Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen
toteutuma sisältää muutamia vain kerran vuodessa laskutettavia menoeriä ja toisaalta
jokainen yhteistyöorganisaatio ei ole laskuttanut vielä lainkaan vuoden 2021 menoja.
Myös osa toimintatuotoista puuttuu laskutusaikatauluista johtuen, esim. vesilaskutus,
joka tehdään kolmesti vuodessa.
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-9/2021 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti tammisyyskuun toteutumassa on 68,6 % ja toimintakulujen 76,7 %. Kunnanvaltuuston
marraskuussa hyväksymät talousarviomuutokset eivät sisälly talousarviolukuihin.
Verotuloja on saatu 12,18 milj. euroa, joka on 79,3 % budjetoidusta. Alkuvuoden
verotulot ovat kertyneet talousarvion mukaisena, 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). Loppuvuoteen kohdistuvat oikaisut ja
palautukset ovat hyvin edellisvuoden tasolla, joten verotulojen arvioidaan toteutuvan
hieman budjetoitua paremmin. Valtionosuuksia on saatu 10,99 milj. euroa (76,5 %), joka
on hiukan budjetoitua enemmän. Vuosikate tammi-syyskuulta on n. 1,13 milj. euroa.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-syyskuussa on 76,0 %,
toteutuma sisältää kuuden kuukauden osalta 1.4.2021 voimaantulleet yleiskorotus- ja
järjestelyvaraerät. Vuodenvaihteeseen sijoittuu vuosilomapäiviä, mikä vähentää
henkilöstökuluja tuloslaskelman puolella. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut
10,522 milj. euroa (84,1 %), mikä on n. 1,601 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020
vastaavana ajankohtana (8,92 milj. euroa vuonna 2020), jolloin erikoissairaanhoidon
kulut olivat jo korkeat. Kunnanvaltuuston 11.11.2021 hyväksymä 976.000 euron
talousarviomuutos sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon tehtäväalueelle ei sisälly vielä
tammi-syyskuun raportointiin.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Toteumavertailu koko kunta 092021
Tehtäväalueet 092021
Osavuosiraportti 1-9 koko kunta

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

Kunnanhallitus
- merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaisen osavuosiraportin 19/2021
- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä
liitteiden mukaisen osavuosiraportin 1-9/2021.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot

1.213.278

703.336,20

509.941,80

58,0

Täydet valtiolta saadut korvauk

17.200

25.754,27

-8.554,27

149,7

66.127

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

299.656

221.405,01

78.250,99

73,9

139.908

2.002.383

1.353.530,01

648.852,99

67,6

1.091.223

3.532.517

2.304.025,49

1.228.491,51

65,2

2.071.699

Sosiaalitoimen maksut

927.000

651.465,74

275.534,26

70,3

620.724

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

272.748

187.853,08

84.894,92

68,9

145.112

Yhdyskuntapalvelujen maksut

145.297

128.650,53

16.646,47

88,5

105.567

2.990

265,00

2.725,00

8,9

1.335

1.348.035

968.234,35

379.800,65

71,8

872.739

195.152

224.387,92

-29.235,92

115,0

245.550

1.740.618

1.235.605,14

505.012,86

71,0

1.241.773

97.150

9.727,06

87.422,94

10,0

26.261

1.837.768

1.245.332,20

592.435,80

67,8

1.268.034

6.913.472

4.741.979,96

2.171.492,04

68,6

4.458.022

-9.223.768

-7.238.903,79

-1.984.864,21

78,5

-5.733.597

100.601,27

-100.601,27

-100,0

-741.098

16.000

117.689,68

-101.689,68

735,6

107.918

-9.207.768

-7.020.612,84

-2.187.155,16

76,2

-6.366.778

-2.127.763

-1.597.623,41

-530.139,59

75,1

-1.341.127

-364.475

-269.429,44

-95.045,56

73,9

-323.523

-2.492.238

-1.867.052,85

-625.185,15

74,9

-1.664.650

-11.700.006

-8.887.665,69

-2.812.340,31

76,0

-8.031.428

Asiakaspalvelujen ostot

-12.511.662

-10.522.170,89

-1.989.491,11

84,1

-8.921.625

Muiden palvelujen ostot

-5.732.117

-4.030.820,46

-1.701.296,54

70,3

-3.575.104

-18.243.779

-14.552.991,35

-3.690.787,65

79,8 -12.496.730

-1.710.803

-1.133.662,84

-577.140,16

66,3

-1.087.751

-1.710.803

-1.133.662,84

-577.140,16

66,3

-1.087.751

Avustukset kotitalouksille

-877.500

-394.636,82

-482.863,18

45,0

-609.346

Avustukset yhteisöille

-248.200

-157.541,99

-90.658,01

63,5

-180.028

Avustukset liikelaitoksille

-506.000

-442.712,37

-63.287,63

87,5

-376.805

-1.631.700

-994.891,18

-636.808,82

61,0

-1.166.179

-1.627.399

-1.200.142,41

-427.256,59

73,7

-1.160.203

-40.350

-28.036,17

-12.313,83

69,5

-132.060

-1.667.749

-1.228.178,58

-439.570,42

73,6

-1.292.264

TOIMINTAKULUT

-34.954.037

-26.797.389,64

-8.156.647,36

76,7 -24.074.351

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-28.040.565

-22.055.409,68

-5.985.155,32

78,7 -19.616.330

Verotulot

15.360.225

12.182.264,78

3.177.960,22

79,3

11.568.092

Valtionosuudet

14.374.000

10.995.169,00

3.378.831,00

76,5

10.737.476

1.243,05

-1.243,05

-100,0

1.347

6.287

18.766,41

-12.479,41

298,5

4.561

Muut suoritteiden myyntituotot
Myyntituotot

774.441

Maksutuotot

Muut palvelumaksut
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot
Jaksotetut palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset, henk.kor
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset

Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

-50.000

-10.609,59

-39.390,41

21,2

-6.287

-1.477,63

-4.809,37

23,5

-7.041

-50.000

7.922,24

-57.922,24

-15,8

-13.450

1.643.660

1.129.946,34

513.713,66

68,7

2.675.789

-1.620.520

-991.621,17

-628.898,83

61,2

-1.033.327

-1.620.520

-991.621,17

-628.898,83

61,2

-1.033.327

TILIKAUDEN TULOS

23.140

138.325,17

-115.185,17

597,8

1.642.462

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

23.140

138.325,17

-115.185,17

597,8

1.642.462

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE

-12.317

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

2
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000011 HALLINTOPALVELUT
00000110 Yleishallinto ja talous
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

40.000

-723,28

40.723,28

-1,8

23.540

TOIMINTAKULUT

-1.834.503

-1.277.904,99

-556.598,01

69,7

-1.209.716

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-1.794.503

-1.278.628,27

-515.874,73

71,3

-1.186.175

-28,91

28,91

-100,0

-13

-1.794.503

-1.278.657,18

-515.845,82

71,3

-1.186.188

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

-31.650

-19.549,98

-12.100,02

61,8

-17.361

TILIKAUDEN TULOS

-1.826.153

-1.298.207,16

-527.945,84

71,1

-1.203.549

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1.826.153

-1.298.207,16

-527.945,84

71,1

-1.203.549

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000011 HALLINTOPALVELUT
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

40.000

-723,28

40.723,28

-1,8

23.540

TOIMINTAKULUT

-1.834.503

-1.277.904,99

-556.598,01

69,7

-1.209.716

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-1.794.503

-1.278.628,27

-515.874,73

71,3

-1.186.175

-28,91

28,91

-100,0

-13

-1.794.503

-1.278.657,18

-515.845,82

71,3

-1.186.188

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

-31.650

-19.549,98

-12.100,02

61,8

-17.361

TILIKAUDEN TULOS

-1.826.153

-1.298.207,16

-527.945,84

71,1

-1.203.549

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1.826.153

-1.298.207,16

-527.945,84

71,1

-1.203.549

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000012 ELINKEINOPALVELUT
00000120 Elinkeinopalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

6.500

4.041,36

2.458,64

62,2

18.729

TOIMINTAKULUT

-198.658

-149.391,20

-49.266,80

75,2

-143.649

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

VUOSIKATE

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

TILIKAUDEN TULOS

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000012 ELINKEINOPALVELUT
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

6.500

4.041,36

2.458,64

62,2

18.729

TOIMINTAKULUT

-198.658

-149.391,20

-49.266,80

75,2

-143.649

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

VUOSIKATE

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

TILIKAUDEN TULOS

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-192.158

-145.349,84

-46.808,16

75,6

-124.920

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000014 KAAVOITUS JA MITTAUS 1.1.2020
00000125 Kaavoitus ja mittaus 1.1.2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

1

1.111

1.107,93

3,07

99,7

566

TOIMINTAKULUT

-68.513

-27.294,18

-41.218,82

39,8

-43.894

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-67.402

-26.186,25

-41.215,75

38,9

-43.328

Isonkyrön kunta

Sivu
03.11.2021

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §

Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma
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2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

VUOSIKATE

-67.402

-26.186,25

-41.215,75

38,9

-43.328

Poistot ja arvonalentumiset

-36.360

-25.314,21

-11.045,79

69,6

-38.180

TILIKAUDEN TULOS

-103.762

-51.500,46

-52.261,54

49,6

-81.508

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-103.762

-51.500,46

-52.261,54

49,6

-81.508

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000014 KAAVOITUS JA MITTAUS 1.1.2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

1.111

1.107,93

3,07

99,7

566

TOIMINTAKULUT

-68.513

-27.294,18

-41.218,82

39,8

-43.894

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-67.402

-26.186,25

-41.215,75

38,9

-43.328

VUOSIKATE

-67.402

-26.186,25

-41.215,75

38,9

-43.328

Poistot ja arvonalentumiset

-36.360

-25.314,21

-11.045,79

69,6

-38.180

TILIKAUDEN TULOS

-103.762

-51.500,46

-52.261,54

49,6

-81.508

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-103.762

-51.500,46

-52.261,54

49,6

-81.508

TOIMINTAKULUT

-94.023

-63.965,58

-30.057,42

68,0

-57.778

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-94.023

-63.965,58

-30.057,42

68,0

-57.778

VUOSIKATE

-94.023

-63.965,58

-30.057,42

68,0

-57.778

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000032 PERUSTURVAPALVELUT 1.1.2020
00000300 Perusturvan hallinto
TULOSLASKELMA

Poistot ja arvonalentumiset

-8.500

-8.500,00

TILIKAUDEN TULOS

-102.523

-63.965,58

-38.557,42

62,4

-57.778

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-102.523

-63.965,58

-38.557,42

62,4

-57.778

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000032 PERUSTURVAPALVELUT 1.1.2020
00000312 Sosiaalipalvelut 1.1.2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

1.022.500

743.010,14

279.489,86

72,7

755.468

TOIMINTAKULUT

-7.687.921

-6.223.578,36

-1.464.342,64

81,0

-5.423.645

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-6.665.421

-5.480.568,22

-1.184.852,78

82,2

-4.668.178

-30,89

30,89

-100,0

-5.505

-6.665.421

-5.480.599,11

-1.184.821,89

82,2

-4.673.682

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

-2.710

-2.034,63

-675,37

75,1

-20.054

TILIKAUDEN TULOS

-6.668.131

-5.482.633,74

-1.185.497,26

82,2

-4.693.736

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-6.668.131

-5.482.633,74

-1.185.497,26

82,2

-4.693.736

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000032 PERUSTURVAPALVELUT 1.1.2020
00000320 Toimeentuloturva
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

15.000

-273,48

15.273,48

-1,8

12.990

TOIMINTAKULUT

-321.945

-243.521,72

-78.423,28

75,6

-215.091

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-306.945

-243.795,20

-63.149,80

79,4

-202.101

-18,88

18,88

-100,0

VUOSIKATE

-306.945

-243.814,08

-63.130,92

79,4

-202.101

TILIKAUDEN TULOS

-306.945

-243.814,08

-63.130,92

79,4

-202.101

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-306.945

-243.814,08

-63.130,92

79,4

-202.101

Rahoitustuotot ja -kulut

2

Isonkyrön kunta
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma
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2020 01-09

TOIMINTAKULUT

-9.911.811

-8.191.873,47

-1.719.937,53

82,6

-7.387.469

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-9.911.811

-8.191.873,47

-1.719.937,53

82,6

-7.387.469

VUOSIKATE

-9.911.811

-8.191.873,47

-1.719.937,53

82,6

-7.387.469

-13.700

-10.278,63

-3.421,37

75,0

-10.279

TILIKAUDEN TULOS

-9.925.511

-8.202.152,10

-1.723.358,90

82,6

-7.397.747

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-9.925.511

-8.202.152,10

-1.723.358,90

82,6

-7.397.747

71,6

768.458

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000032 PERUSTURVAPALVELUT 1.1.2020
00000340 Terveydenhuolto
TULOSLASKELMA

Poistot ja arvonalentumiset

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000032 PERUSTURVAPALVELUT 1.1.2020
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

1.037.500

742.736,66

294.763,34

TOIMINTAKULUT

-18.015.700

-14.722.939,13

-3.292.760,87

81,7 -13.083.983

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-16.978.200

-13.980.202,47

-2.997.997,53

82,3 -12.315.525

-49,77

49,77

-16.978.200

-13.980.252,24

-2.997.947,76

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

-100,0

-5.505

82,3 -12.321.030

-24.910

-12.313,26

-12.596,74

TILIKAUDEN TULOS

-17.003.110

-13.992.565,50

-3.010.544,50

82,3 -12.351.362

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-17.003.110

-13.992.565,50

-3.010.544,50

82,3 -12.351.362

49,4

-30.332

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000041 SIVISTYSPALVELUT
00000401 Varhaiskasvatus ja opetus
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

573.772

534.204,89

39.567,11

93,1

411.012

TOIMINTAKULUT

-8.653.851

-6.275.221,38

-2.378.629,62

72,5

-5.642.715

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-8.080.079

-5.741.016,49

-2.339.062,51

71,1

-5.231.702

VUOSIKATE

-8.080.079

-5.741.016,49

-2.339.062,51

71,1

-5.231.702

-20.210

-14.983,92

-5.226,08

74,1

-18.248

TILIKAUDEN TULOS

-8.100.289

-5.756.000,41

-2.344.288,59

71,1

-5.249.951

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-8.100.289

-5.756.000,41

-2.344.288,59

71,1

-5.249.951

TOIMINTAKULUT

-22.000

-19.687,50

-2.312,50

89,5

-17.594

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-22.000

-19.687,50

-2.312,50

89,5

-17.594

VUOSIKATE

-22.000

-19.687,50

-2.312,50

89,5

-17.594

TILIKAUDEN TULOS

-22.000

-19.687,50

-2.312,50

89,5

-17.594

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-22.000

-19.687,50

-2.312,50

89,5

-17.594

Poistot ja arvonalentumiset

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000041 SIVISTYSPALVELUT
00000412 Joukkoliikenne
TULOSLASKELMA

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000041 SIVISTYSPALVELUT
00000413 Erityisen vaativa erityisopetus
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

90.000

3

90.000,00

TOIMINTAKULUT

-257.193

-205.637,11

-51.555,89

80,0

-140.583

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-167.193

-205.637,11

38.444,11

123,0

-140.583

Isonkyrön kunta
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Toteutumavertailu
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Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj
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2021 01-09
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2020 01-09

VUOSIKATE

-167.193

-205.637,11

38.444,11

123,0

-140.583

TILIKAUDEN TULOS

-167.193

-205.637,11

38.444,11

123,0

-140.583

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-167.193

-205.637,11

38.444,11

123,0

-140.583

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000041 SIVISTYSPALVELUT
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

663.772

534.204,89

129.567,11

80,5

411.012

TOIMINTAKULUT

-8.933.044

-6.500.545,99

-2.432.498,01

72,8

-5.800.891

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-8.269.272

-5.966.341,10

-2.302.930,90

72,2

-5.389.879

VUOSIKATE

-8.269.272

-5.966.341,10

-2.302.930,90

72,2

-5.389.879

-20.210

-14.983,92

-5.226,08

74,1

-18.248

TILIKAUDEN TULOS

-8.289.482

-5.981.325,02

-2.308.156,98

72,2

-5.408.127

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-8.289.482

-5.981.325,02

-2.308.156,98

72,2

-5.408.127

Poistot ja arvonalentumiset

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000042 HYVINVOINTIPALVELUT
00000420 Hyvinvointipalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

194.260

135.094,19

59.165,81

69,5

142.447

TOIMINTAKULUT

-1.416.694

-942.669,95

-474.024,05

66,5

-899.285

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-1.222.434

-807.575,76

-414.858,24

66,1

-756.838

-1.222.434

-807.575,76

-414.858,24

66,1

-756.839

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

0
-4.640

-3.622,95

-1.017,05

78,1

-3.972

TILIKAUDEN TULOS

-1.227.074

-811.198,71

-415.875,29

66,1

-760.810

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1.227.074

-811.198,71

-415.875,29

66,1

-760.810

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000042 HYVINVOINTIPALVELUT
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

194.260

135.094,19

59.165,81

69,5

142.447

TOIMINTAKULUT

-1.416.694

-942.669,95

-474.024,05

66,5

-899.285

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-1.222.434

-807.575,76

-414.858,24

66,1

-756.838

-1.222.434

-807.575,76

-414.858,24

66,1

-756.839

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

0
-4.640

-3.622,95

-1.017,05

78,1

-3.972

TILIKAUDEN TULOS

-1.227.074

-811.198,71

-415.875,29

66,1

-760.810

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1.227.074

-811.198,71

-415.875,29

66,1

-760.810

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000050 TEKNISET PALVELUT
00000500 Teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

156.747

123.263,08

33.483,92

78,6

122.628

TOIMINTAKULUT

-324.863

-241.413,23

-83.449,77

74,3

-217.537

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-168.116

-118.150,15

-49.965,85

70,3

-94.909

-20,19

20,19

-100,0

-228

-168.116

-118.170,34

-49.945,66

70,3

-95.138

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

4

-1.530

-1.657,80

127,80

108,4

-1.316

TILIKAUDEN TULOS

-169.646

-119.828,14

-49.817,86

70,6

-96.454

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-169.646

-119.828,14

-49.817,86

70,6

-96.454

Isonkyrön kunta
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00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000050 TEKNISET PALVELUT
00000520 Tieasiat

ja liikenneväylät

TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

15.000

9.130,21

5.869,79

60,9

10.248

TOIMINTAKULUT

-296.974

-185.307,20

-111.666,80

62,4

-145.123

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-281.974

-176.176,99

-105.797,01

62,5

-134.874

VUOSIKATE

-281.974

-176.176,99

-105.797,01

62,5

-134.876

Poistot ja arvonalentumiset

-479.980

-280.177,74

-199.802,26

58,4

-274.735

TILIKAUDEN TULOS

-761.954

-456.354,73

-305.599,27

59,9

-409.611

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-761.954

-456.354,73

-305.599,27

59,9

-409.611

Rahoitustuotot ja -kulut

-1

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000050 TEKNISET PALVELUT
00000530 Vesihuoltolaitos
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

1.130.778

658.835,29

471.942,71

58,3

660.965

TOIMINTAKULUT

-638.479

-549.270,93

-89.208,07

86,0

-486.522

492.299

109.564,36

382.734,64

22,3

174.443

518,30

-100,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Verotulot
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

-518,30
-6.287

-6.287,00

486.012

109.046,06

376.965,94

-4
22,4

174.439

-436.420

-206.132,22

-230.287,78

47,2

-242.160

TILIKAUDEN TULOS

49.592

-97.086,16

146.678,16

-195,8

-67.720

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

49.592

-97.086,16

146.678,16

-195,8

-67.720

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000050 TEKNISET PALVELUT
00000590 Tukipalvelut
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

3.645.504

2.517.002,92

1.128.501,08

69,0

2.284.737

TOIMINTAKULUT

-3.070.563

-2.100.023,50

-970.539,50

68,4

-1.964.818

574.941

416.979,42

157.961,58

72,5

319.919

-38,70

38,70

-100,0

-53

574.941

416.940,72

158.000,28

72,5

319.866

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

-584.820

-425.853,09

-158.966,91

72,8

-407.023

TILIKAUDEN TULOS

-9.879

-8.912,37

-966,63

90,2

-87.157

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-9.879

-8.912,37

-966,63

90,2

-87.157

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000050 TEKNISET PALVELUT
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

4.948.029

3.308.231,50

1.639.797,50

66,9

3.078.578

TOIMINTAKULUT

-4.330.879

-3.076.014,86

-1.254.864,14

71,0

-2.814.000

617.150

232.216,64

384.933,36

37,6

264.578

-100,0

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Verotulot
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

5

-518,30

518,30

-6.287

-58,89

-6.228,11

0,9

-287

610.863

231.639,45

379.223,55

37,9

264.292

-1.502.750

-913.820,85

-588.929,15

60,8

-925.234

TILIKAUDEN TULOS

-891.887

-682.181,40

-209.705,60

76,5

-660.942

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-891.887

-682.181,40

-209.705,60

76,5

-660.942

Isonkyrön kunta
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00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000057 YMPÄRISTÖTOIMI
00000570 Rakennustarkastus ja ympäristotoimi
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

TOIMINTAKULUT

-156.046

-102.632,27

-53.413,73

65,8

-82.087

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

VUOSIKATE

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

-2.016,00

2.016,00

-100,0

Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000057 YMPÄRISTÖTOIMI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

TOIMINTAKULUT

-156.046

-102.632,27

-53.413,73

65,8

-82.087

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

VUOSIKATE

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

-2.016,00

2.016,00

-100,0

Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

0

0

Verotulot

15.360.225

12.182.783,08

3.177.441,92

79,3

11.568.092

Valtionosuudet

14.374.000

10.995.169,00

3.378.831,00

76,5

10.737.476

VUOSIKATE

29.734.225

23.177.952,08

6.556.272,92

78,0

22.305.568

TILIKAUDEN TULOS

29.734.225

23.177.952,08

6.556.272,92

78,0

22.305.568

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

29.734.225

23.177.952,08

6.556.272,92

78,0

22.305.568

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut

-50.000

-13.767,86

-36.232,14

27,5

-10.928

VUOSIKATE

-50.000

-13.767,86

-36.232,14

27,5

-10.928

TILIKAUDEN TULOS

-50.000

-13.767,86

-36.232,14

27,5

-10.928

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-50.000

-13.767,86

-36.232,14

27,5

-10.928

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000080 RAHOITUSOSA
00000811 Toiminnan rahoitus
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

0

TULOSLASKELMA

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000080 RAHOITUSOSA
00000812 Korot
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

0

TULOSLASKELMA

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000080 RAHOITUSOSA
00000813 Muu rahoitus
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT

2.002,93

-2.002,93

-100,0

3.154

0

2.002,93

-2.002,93

-100,0

3.154

Rahoitustuotot ja -kulut

6.287

21.827,67

-15.540,67

347,2

3.283

VUOSIKATE

6.287

23.830,60

-17.543,60

379,0

6.436

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

6

Isonkyrön kunta

Sivu
03.11.2021

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §

Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

TILIKAUDEN TULOS

6.287

23.830,60

-17.543,60

379,0

6.436

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

6.287

23.830,60

-17.543,60

379,0

6.436

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 00000080 RAHOITUSOSA
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT

2.002,93

-2.002,93

-100,0

3.154

0

2.002,93

-2.002,93

-100,0

3.154

Verotulot

15.360.225

12.182.783,08

3.177.441,92

79,3

11.568.092

Valtionosuudet

14.374.000

10.995.169,00

3.378.831,00

76,5

10.737.476

-43.713

8.059,81

-51.772,81

-18,4

-7.645

VUOSIKATE

29.690.512

23.188.014,82

6.502.497,18

78,1

22.301.077

TILIKAUDEN TULOS

29.690.512

23.188.014,82

6.502.497,18

78,1

22.301.077

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

29.690.512

23.188.014,82

6.502.497,18

78,1

22.301.077

68,6

4.458.022

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Rahoitustuotot ja -kulut

00000003 ISONKYRÖN KUNTA 1.1.2020 TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

6.913.472

4.741.979,96

2.171.492,04

TOIMINTAKULUT

-34.954.037

-26.797.389,64

-8.156.647,36

76,7 -24.074.351

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-28.040.565

-22.055.409,68

-5.985.155,32

78,7 -19.616.330

Verotulot

15.360.225

12.182.264,78

3.177.960,22

79,3

11.568.092

Valtionosuudet

14.374.000

10.995.169,00

3.378.831,00

76,5

10.737.476

-50.000

7.922,24

-57.922,24

-15,8

-13.450

1.643.660

1.129.946,34

513.713,66

68,7

2.675.789

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

7

-1.620.520

-991.621,17

-628.898,83

61,2

-1.033.327

TILIKAUDEN TULOS

23.140

138.325,17

-115.185,17

597,8

1.642.462

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

23.140

138.325,17

-115.185,17

597,8

1.642.462

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §

YLEISHALLINTO JA TALOUS
Tavoitteet ja tunnusluvut TA 2021

Toteutuma 1-9/2021

TP- ennuste

0

0

0

0

0

0

marraskuussa

11/2021

11/2021

11/2021

Kuukausiraportointi, kpl/v

12/12

9/12

12/12

3

3

3

3/2021

3/2021

3/2021

8

7/8

8

0

0

0

Vaikuttavuustavoitteet
Kunnanvaltuuston ja
kunnanhallituksen
päätöksenteon
valmistelun laadun
varmistaminen
Oikaisuvaatimusten
johdosta kumottujen tai
muutettujen päätösten
määrä, tavoite 0
Kunnallisvalituksella
kumottujen päätösten
määrä, tavoite 0
Taloussuunnittelun ja
raportoinnin
ajantasaisuus
Talousarvion
valtuustokäsittely

Osavuosikatsaukset
tammi-maaliskuu,
tammi-kesäkuu ja tammisyyskuu, kpl/v, annetaan
tiedoksi valtuustolle
Tilinpäätöksen käsittely
kunnanhallituksessa
maaliskuun loppuun
mennessä
Talousraportointi
valtiokonttorille
määräaikojen puitteissa, 8
krt/v
Tietojärjestelmien
toimivuus
Toimivat tietojärjestelmät,
häiriöt yli 60 min, tavoite 0
kpl/v

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §
Asianhallinnan
kehittäminen,
asianhallintaohjelman
käyttöönotto v. 2021

tehdään käynnissä

tehdään

10

6

10

tehdään

tehty 6/21

tehdään

Kuntaviestinnän
tehostaminen,
säännölliset tiedotteet,
vähintään 10/v
Henkilöstön hyvinvoinnin
edistäminen,
työtyytyväisyyskysely
tehdään ja analysoidaan
kahden vuoden välein

ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTO
ELINKEINOPALVELUT
Tavoitteet ja tunnusluvut TA 2021

Toteutuma 1-9/2021

TP- ennuste

5,1

<7

Vaikuttavuustavoitteet
Isonkyrön työttömyysaste
(31.12.)

<8

Yrityskanta

420

420

560

560

8,30

8,30

VASEK:n yrityspalveluiden
rahoitus €/kontakti
VASEK:n hakemat
yritystuet: starttiraha,
investointi- ja
kehittämisrahoitus
(yrityksen saama
€/kunnan panostama €)
KAAVOITUS JA MITTAUS
Vaikuttavuustavoitteet
Rakennuspaikkojen myynti
-yritystontit

3

0

2

7

4

6

-asuinrakennustontit

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §

PERUSTURVALAUTAKUNTA
PERUSTURVAN HALLINTO
Vaikuttavuustavoitteet
Päätösten pysyvyyttä
oikeusasteisessa
seurataan, päätökset
toteutuvat 99 %

99

99

99

100

100

100

PERUSTURVAPALVELUT
Vaikuttavuustavoitteet
Sosiaalipalvelujen
määräaikojen
toteutuminen:
Kiireellisen avun tarve
arvioidaan välittömästi
(toteutuma %)
Erityistä tukea tarvitsevan
avuntarpeen selvitys
aloitetaan viimeistään 7.

7/3

päivänä yhteydenotosta
ja selvitys valmistuu 3 kk:n
sisällä

lastensuojelun osalta ei
7/3

toteudu

7/3

3
Palvelutarpeen arviointien
valmistuminen (alle kk)

lastensuojelun osalta ei
3

toteudu

3

>13

>13

>13

5

5

5

5

5

5

<3

<3

<3

Säännöllisen kotihoidon
piirissä (vähintään % 75
vuotta täyttäneistä)
Omaishoidon tuen pirissä
(vähintään % 75 vuotta
täyttäneistä)
Yli 75-vuotiaista
tehostetussa palveluasumisessa (enintään %)
Yli 75-vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa
(enintään %)

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §
Hoivaosaston
käyttöastetavoite
(vähintään %)

>93

80 %

<93

0,57

0,57

0,63

0,63

0,63

<1

<1

<1

100

100

100

100

100

100

<60

51,71

<60

25,1

ei tulosta

25,1

<20

22

<20

<17

13

<17

Hoitajamitoitus palvelukoti 0,57
Hoitajamitoitus
hoivaosasto
Kodin ulkopuolelle
sijoitetut 0-17-vuotiaat
vastaavan ikäisestä
väestöstä (alle %)
TOIMEENTULOTURVA
Vaikuttavuustavoitteet
Toimeentulotukipäätökset
tehdään 7 arkipäivän
sisällä (toteutuma %)
Kiireellisissä tilanteissa
toimeentulotukipäätös
tehdään kahden arkipäivän sisällä yhteydenotosta (toteutuma %)
Toimeentulotuki (alle
euroa/asukas)
Ginikerroin (enintään)
Ginikerroin on tuloeromittari, mitä suurempi
Giniarvo, sitä epätasaisempi tulojako on isokyröläisten keskuudessa
(0-100) Isokyrö
Kunnan osittain
maksaman työmarkkinatuen piirissä olevien 300
pv-alle 1000 pv työttömänä olleiden määrä
(alle hlö)
Kunnan osittain
maksaman työmarkkinatuen piirissä olevien 300
pv-yli 1000 pv työttömänä olleiden määrä
(alle hlö)
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Lisäpalkkatukipäätökset
(kpl)

3

1

2

35

29,05

35

100

100

100

73

ei tulosta

73

0

5

5

2300

1858

2300

95

98

95

1565

ei tulosta

1565

200

ei tulosta

200

ei tulosta

90

Työmarkkinatuen kuntaosuus (euroa/as.)
TERVEYDENHUOLTO
Vaikuttavuustavoitteet
Kelan sairastavuusindeksi
Terveydenhuollon
edistämisaktiivisuus (TEA)
perusterveydenhuollossa,
pistemäärä
Erikoissairaanhoidon
sakkopäivät, tavoite 0 pv
Terveyskeskuksen vuodeosastopäivät
Psykiatrisen sairaanhoidon asiakkaita
Vertailu Isokyrö/koko maa:
Perusterveydenhuollon
avohuollon kaikki käynnit/
1000 asukasta
Aikuisten mtt avohoitokäynnit/1000 asukasta
(18 v. täyttänyttä)
Psykiatrian laitoshoidon
hoitopäivät/1000 asukasta 90

SIVISTYSLAUTAKUNTA
VARHAISKASVATUS JA OPETUS
Vaikuttavuustavoitteet
Varhaiskasvatuksen
käyttöaste /kokopäivähoitopaikat 30.12.
Varhaiskasvatuksen
kokopäivähoitopaikan

100 %/ 115 -

100 %/100

11 660

10 500

-

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §
hinta, enintään €/
hoitopaikka
Hinta perusopetuksessa
(luokat 0-9, ml. erityisop.),
€/oppilas

7 983

-

8 050

8 970

-

9 500

60 %

43 %

43 %

100 %

89,5 %

100%

100 %

100 %

80500

raportoidaan vuositasolla

80 500

18

raportoidaan vuositasolla

80 500

(fyysinen ja verkko)

65000

24 489 (f)

50 000

Kirjastokäynnit /asukas

14

raportoidaan vuositasolla

11

18/1 200

35/408

45/800

Hinta lukio-opinnoissa,
enintään €/oppilas
60 % oman kunnan
ikäluokasta lukioon
JOUKKOLIIKENNE
Vaikuttavuustavoitteet
Asiointikyydityksen
järjestäminen
määrärahojen puitteissa

ERITYISEN VAATIVA ERITYISOPETUS
Vaikuttavuustavoitteet
Perusopetuksen päättötodistuksen saavuttaminen ennen oppivelvollisuusiän päättymistä

100 %

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
HYVINVOINTIPALVELUT
Vaikuttavuustavoitteet
Kirjaston lainamäärä
/vuosi
Kirjaston lainamäärä
/asukas
kirjastokäynnit /vuosi

Kulttuuritapahtumat
/osallistujat, hlöä

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §
Kunnan liikuntapalveluiden toiminnat/

120/

osallistujat, hlöä

1 500

110/862

120/1 500

Nuortenillat ja
tapahtumat/osallistujat,

300/

hlöä

3 400

242/1 894

300/3 000

90

90,5

90

55

40

55

käyntikertaa

18 700

8 794

14 700

Uimahallin tapahtumat

10

0

5

kyllä

raportoidaan vuositasolla

kyllä

Liikuntasalien käyttöaste
arkisin (vakiovuorot klo 1721) %
Liikuntasalien
tapahtumien määrä kpl
/vuosi (pelit, turnaukset,
kilpailut…)
Uimahallin kävijämäärä,

Etsivän nuorisotyön Sovari
(sosiaalisen vahvistumisen mittari) -asiakaskyselyn teettäminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA KIINTEISTÖT
Vaikuttavuustavoitteet
Kunnossapidettävät tilat

nykyinen

hm²

taso

nykyinen taso

nykyinen taso

0%

n. 3 %

0%

>88 %

>88 %

>88 %

0

0

0

/vuodessa

>20

n. 5

>20

Peltojen vuokrausaste

>96 %

>96 %

>96 %

100 %

80 %

100 %

Ylläpitokustannusten
nousu, %/vuodessa
Asunto-osakkeiden
vuokrausaste
Kaatopaikkanäytteet,
raja-arvon ylitys, kpl
Nuoren metsän hoito,
vähintään 20 ha

Kehityskeskustelujen
toteuttaminen 100 %

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §
Koulutuspäiviä/hlö

2,5

1

2,5

TIEASIAT JA LIIKENNEVÄYLÄT
Vaikuttavuustavoitteet
Kunnossapidettäviä
katuja (ja kevyen
liikenteen väyliä), km

talousarvion
30 (6,2)

32 (6,2)

mukaan

74

74

*)

n. 2 000 €/km

*)

*)

770 €/km

*)

*)

*)

*)

laatupoikkeamat, kpl

0

0

0

Vuotovesien määrä, <10 %

<10 %

<10 %

<10 %

<10

<10

<10

*)

389

*)

*)

2201

*)

liittyneitä, kpl

*)

1157

*)

Laskutettu vesi /m3

*)

*)

*)

Kunnossapidettäviä
yksityisteitä, km
Kadut ja kevyen liikenteen
väylät, €/km,
Kunnossapidettävät
yksityistiet 30 kpl, €/km
Avustettavat yksityistiet 25
kpl, €/km
*) tavoite max.
maarakennuskustannusindeksin vuosikasvu
VESIHUOLTOLAITOS
Vaikuttavuustavoitteet
Talousveden

Ennakoimattomat
jakelukatkot (> 60 min),
enintään 10 kpl /vuodessa
Kehitystrendit:
Vesijohtoverkoston pituus,
km
Vesijohtoverkostoon
liittyneitä, kpl
Viemäriverkostoon
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Laskutettu jätevesi / m3

*)

*)

*)

hm²

25 682

25 682

ei kasvua

Ylläpitokustannukset,

max 2 %

€/hm²/vuosi

nousu

n. 3 %

nousu

investointien määrä

1

-

1

Puistoja, kpl/ha

17 / 6,4

17 / 6,4

nykyinen taso

Yleisiä leikkikenttiä, kpl

7

7

nykyinen taso

Muut leikkikentät

6

6

nykyinen taso

Jääkiekkokaukalot

3

3

nykyinen taso

Ulkoliikunta-alueet /ha

8,35

8,35

nykyinen taso

Tuotettu / laskutettu vesi,
m3
*) seurattava, ei
tavoitearvoa
TUKIPALVELUT
Vaikuttavuustavoitteet
Kunnossapidettävät tilat,

max 2 %

Energiaa säästävien

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUSTARKASTUS JA YMPÄRISTÖTOIMI
Vaikuttavuustavoitteet
Rakennusluvat, asuinrakennukset, kpl

20

12

20

Muut luvat, kpl

53

45

53

Ympäristöluvat, kpl

2

1

2

3

3

3

Käsittelyajat
Rakennuslupa, lautakunta,
vko

LIITE: Kunnanhallitus 29.11.2021 / 242 §
Rakennuslupa, virkamiespäätös, vko

2

2

2

Ympäristölupa, vko

7

8

7
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Kunnanhallituksen edustajien ja varaedustajien määrääminen lautakuntiin toimikaudeksi 20212023 / esityslistojen jako
Dnro ISOKYRÖ/148/00.02.01/2021
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 243
Asian aiempi käsittely:
Khall 16.8.2021 § 142
Hallintosäännön 161 §:n mukaan:
"Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin
edustajansa ja tälle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai
kunnanjohtaja. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan,
valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."
Hallintosäännön 160 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja
kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa, ei
kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa
eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallituksen puheenjohtajistolle toimitetaan esityslistat lautakuntien kokouksista
- valitaan kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat toimikaudeksi 2021-2023
hyvinvointilautakuntaan, perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen
lautakuntaan ja ympäristölautakuntaan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin ja edustajat ja varaedustajat toimikaudeksi 2021-2023
valittiin seuraavasti:
Edustaja (Varaedustaja)
Hyvinvointilautakunta Jaakko Renko (Helena Tuuri-Tammela)
Perusturvalautakunta Mirva Mäki-Rammo (Esko Petäjä)
Sivistyslautakunta Sanna Försti (Juha Annala)
Tekninen lautakunta Antti Lintala (Erkki Kuusikko)
Ympäristölautakunta Tommi Laine (Raili Varo)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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__________
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että perusturva-, sivistys-, hyvinvointi-, teknisen ja
ympäristölautakuntien esityslistat toimitetaan jatkossa kunnanhallituksen jäsenille ja
valtuuston puheenjohtajistolle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 244
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Henkilöstöjaosto 15.11.2021
- Ympäristölautakunta 16.11.2021
- Perusturvalautakunta 18.11.2021
- Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 22.11.2021
- Hyvinvointilautakunta 23.11.2021
- Tekninen lautakunta 23.11.2021
- Sivistyslautakunta 23.11.2021
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.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

29.11.2021
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 245
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 19.10.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje koskien tartuntatautilain 16 g :ssä
tarkoitettua hyväksyttävää covid-19-rokotesarjaa
- STM:n kirje uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman täysimääräinen
soveltamine
- Eskoon valtuuston päätös 12.11.2021 § 34 peruspääomalle maksettava korko v. 2022
- Eskoon valtuuston päätös 12.11.2021 § 35 Talousarvio vuodelle 2022
- Eskoon valtuuston päätös 12.11.2021 § 36, kuntayhtymän lakkaaminen
- Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallituksen pöytäkirja 15.11.2021
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.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

29.11.2021
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Muut asiat
Kunnanhallitus 29.11.2021 § 246
KÄSITTELY: Kunnanhallituksen jäsen Sanna Försti esitti, että Isonkyrön kunnassa otettaisiin käyttöön
nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä.
Kunnanhallituksen jäsen Antti Lintala esitti, että Isonkyrön kunnassa järjestetään
yksityisteiden tiehoitokunnille infotilaisuuksia.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi ja päätti lähettää nuva-kummijärjestelmäasian
hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi ja yksityisteiden infotilaisuusasian teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 229-234, 237, 238, 243
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: 224-228, 235, 236, 239-242, 244-246
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 229-234, 237, 238, 243

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

