ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

Nro 19/2021

________________________________________________________________________________________

Kokousaika

20.12.2021 klo 18:25 - 20.12.2021 19:55

Kokouspaikka

Isonkyrön kunnanvirasto, valtuustosali

Kansisivu .......................................................................................................................................................... 1
247 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .................................................................. 2
248 § Pöytäkirjantarkastajien valinta .............................................................................................................. 3
249 § Seinäjoen Lentoasema Oy:n ehdotus osakeantiin osallistumisesta ...................................................... 4
250 § Vesihuollon varautuminen ja kriisivesityöryhmä .................................................................................. 7
- Vesihuollon varautuminen ja kriisivesiryhmä ............................................................................................. 11
251 § Kunnanvaltuuston 13.12.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen ........................ 45
252 § Kunnanhallituksen kokousajat ja alustavat kokouspäivät vuonna 2022 .............................................. 46
253 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2022 ........................................................................... 48
254 § Isoonkyröön elinvoimayhtiö valtuustoaloite ....................................................................................... 49
- 310_valtuustoaloite Isoonkyröön elinvoimayhtiö ....................................................................................... 53
- Yhtiöjärjestyksen luonnos elinkeinoyhtiö ................................................................................................... 54
255 § Vaasan seudun Matkailu Oy:n ja Vaasanseudun Kehitys Oy:n esitys kesäbussin
rahoituksesta ............................................................................................................................................ 56
256 § Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet ......................................................................................... 59
- Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022 .................................................................................................... 60
257 § Vapautusanomus kiinteistöverosta ja kunnallisesta maksusta ............................................................ 64
258 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen ............................................................... 65
259 § Ilmoitusasiat ........................................................................................................................................ 66
260 § Muut asiat .......................................................................................................................................... 67
Oikaisuvaatimusohjeet .................................................................................................................................. 68

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

No 19/2021

Sivu
1

KOKOUSAIKA

maanantai 20.12.2021 klo 18:25 - 19:55

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön kunnanvirasto, valtuustosali

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

Mäki-Rammo Mirva, puheenjohtaja
Tuuri-Tammela Helena, 1. vpj
Kuusikko Erkki, 2. vpj
Annala Juha
Försti Sanna
Laine Tommi, poissa; varajäsen Luhtala Maria
Lintala Antti
Petäjä Esko
Renko Jaakko
Varo Raili

MUUT SAAPUVILLA
Pukkinen Jaakko, kvalt pj
OLLEET
Heinilä Miko, kvalt 1. vpj
(ja läsnäolon peruste) Loukola Sirkku, kvalt 2. vpj, poissa
Kankaanpää Tero, kunnanjohtaja, esittelijä
Järvi-Laturi Jaana, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

247-260

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo

Jaana Järvi-Laturi

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Isonkyrön kunnanvirastossa 20.12.2021
Allekirjoitus
Sanna Försti

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Maria Luhtala

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantai 3.1.2022 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00
Tarja Soini, toimistosihteeri

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

20.12.2021

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 247

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 248
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Försti ja Maria Luhtala.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seinäjoen Lentoasema Oy:n ehdotus osakeantiin osallistumisesta
Dnro ISOKYRÖ/168/08.00.00.01/2021
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 249
Seinäjoen Lentoasema Oy esittää 8.12.2021 saapuneessa kirjeessä seuraavaa:
"SEINÄJOEN LENTOASEMAN NÄKYMÄT
Seinäjoen Lentoasema Oy:n ympärivuotinen toimintavalmius Ilmajoen Rengonharjulla
on elintärkeä Seinäjoen talousalueen elinvoimaisuuden, kansainvälistymisen ja kasvun
kannalta nyt ja tulevaisuudessa.
- Tuleva lääkärihelikopteritukikohta vahvistaa lentoaseman jalansijaapysyvänä osana
alueen palveluita ja infrastruktuuria.
- Seinäjoen Lentoasema Oy toimii kaikkina vuodenaikoina ympärivuorokautisesti osana
kansallista infrastruktuuria, valmiina palvelemaan tarvittaessa niin maanpuolustuksen
kuin huoltovarmuuden tarpeita. Näin turvataan mm. EPSHP:n tarvitsemat elinsiirto- ym.
lennot ympärivuotisesti.
- Rengonharjulta avautuu Dronamicsin logistiikkaverkoston kautta portti Eurooppaan
saman päivän rahtitoimituksille. Miehittämätön ilma-alus pystyy kuljettamaan 350 kiloa
rahtia 2500 km etäisyydelle noin kahdeksassa tunnissa. Konetyypin pilottilento tapahtuu
7.12.2021 Sofiassa ja lentotoiminta käynnistyy lähivuosien aikana. Samalla kehitetään
Seinäjoen Lentoasema Oy:n statusta yhtenä tulevaisuuden rahtiliikenteen pääkenttänä.
- Rengonharjulla Sedun kampuksella järjestetään logistiikka-alan koulutusta.
Koulutusyhteistyö tuo synergiaa ja uudenlaisen mallinlentoasematoiminnan, opetuksen
ja työelämän yhdistämiseen.
- Finnair näkee mahdollisena reittiliikenteen Rengonharjulle sähkölentojen yleistyessä.
Seinäjoen Lentoasema Oy on lisäksi mukana pohjoismaisessa
sähkölentokonehankkeessa, missä uuden konetyypin lennot alkaisivat mahdollisesti
myös Rengonharjulta ennen vuotta 2030.
- Liikelentoja on säännöllisesti tälläkin hetkellä sekä Rengonharjulle että sieltä
eteenpäin. Tilauslomalennot alkavat Seinäjoen Lentoasema oy:n kumppaniyhtiöiden
toimesta koronan hellittäessä.
Valtionosuuksien kolmen vuoden vaje aiheuttanut kassapaineita
Seinäjoen Lentoasema Oy:n kassatilanne on heikentynyt, koska viimeisen kolmen
vuoden aikana yhtiöltä on jäänyt saamatta vuosittainen 150t€ valtionavustus. Mikäli
valtionosuudet olisi vuosittain saatu, tätä osakeantia ja kumppanuuskampanjaa ei
tarvitsisi tehdä. Osakeannin ja kumppanuuskampanjan avulla yhtiön toiminta ja talous
pyritään vakauttamaan seuraavan neljän vuoden ajaksi. Tavoitteena on pääomittaa
yhtiötä maksimissaan 500.000 € osakeannilla. Lisäksi yhtiöllä on menossa
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kumppanuuskampanja liike-elämälle ja julkisyhteisöille, joiden avulla pyritään
keräämään noin 600.000 € kumppanuudet vuosille 2021-2025. Kaikkiaan Seinäjoen
Lentoasema Oy:n toimintabudjetti vuosille 2022-2025 on yhteensä 1,6M€.
Nykyiset omistajat ovat sitoutuneet merkitsemään 150t€ arvosta osakkeita sekä
ostamaan kumppanuuksia vähintään 250.000 € edestä seuraavan neljän vuoden aikana.
Ehdotus Isonkyrön kunnalle
Ehdotamme Isokyrön kunnalle yhteistyötä turvataksemme lentoliikenteen jatkumisen
Seinäjoen Lentoasemalta vähintään nykymuodossa seuraavan valtuustokauden ajaksi
2021-2025.
Ehdotamme Isonkyrön kunnalle kertaluonteisen itselle sopivan summan
osakepääoman merkitsemisestä 500.000 €:n osakeannista. Summa voi olla
vapaavalintainen 1.000 € - 100.000 € väliltä.
Nykyiset liike-elämästä tulevat pääomistajat merkitsevät osakeannista 150.000 € uudet
osakkeet. Seinäjoen kaupunki käsittelee oman osakepääoman ostamisen (max. 80.000
€), Ilmajoen kunta (max 34.000 €) sekä EPSHP (max 50.000 €). Osakkeiden ostamista
tarjotaan myös muille kunnille ja joillekin muille julkisyhteisöille.
Tarjoamme lisäksi Isokyrön kunnalle tai sen yhtiöille kumppanuussopimuksia vuosille
2021-2025 hintaan
vaihtoehto 1. 5.000 € + alv 24%/vuosi sopimusaika 1-5 vuotta
vaihtoehto 2. 1.300 € + alv 24%/vuosi sopimusaika 1-5 vuotta
vaihtoehto 3. 400 € + alv 24%/vuosi sopimusaika 1-5 vuotta
Mielellään kerron teille lisää hankkeesta, millä maakunnan elinvoimaisuutta pidetään
yhdessä yllä.
Toimeksi saaneena
Jani Karvonen
Projektipäällikkö"

Kuntastrategia
Voimassaolevan kuntastrategian painopisteitä (eläminen ja yrittäminen) on tukemassa
toimintaympäristö. Toimintaympäristöä koskevassa kappaleessa on todettu, että:
"Raide- ja bussiliikenteen hyvä toimivuus on yksi tärkeistä tekijöistä alueemme
elinvoimaisuudelle. Liikenneyhteyksien ja -turvallisuuden parantamiseksi kunta pitää
seuraavien valtion hankkeiden toteuttamista tärkeänä: Vt 18:n ja keskustan
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sisääntulotien eritasoristeyksen rakentaminen sekä rautatien eritasojärjestelyt
Tervajoen asemanseudulla yhteistyössä valtion kanssa. Edistämme paikallisen julkisen
liikenteen parantamiseen tähtääviä hankkeita."
Seinäjoen lentoaseman toiminnan turvaamista ei ole nähty kuntastrategiaa laadittaessa
toimintaympäristöön liittyen keskeisenä. Markkinointistrategian täytäntööpanotoimissa
sen sijaan on korostettu Vaasan lentoaseman tarjoamia hyviä yhteyksiä ("Kattavat
kulkuyhteydet maailmalle").
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta ei osallistu Seinäjoen Lentoasema Oy:n
toiminnan tukemiseen merkitsemällä osakkeita tai kumppanuussopimuksilla
valtuustokaudella 2021-2025. Päätöksen perusteluina ovat kuntastrategia sekä kuntien
toimintaan ja kuntatalouteen liittyvät haasteet valtuustokaudella.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vesihuollon varautuminen ja kriisivesityöryhmä
Dnro ISOKYRÖ/118/11.04.00/2021
Tekninen lautakunta 23.11.2021 § 131
Tekn.ltk 9.2.2021 § 8

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion 2021 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Vuodelle 2021 talousarvion investointiosassa on
varattu suunnittelumääräraha vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittämiseen.
Vesihuoltolaitoksen raakaveden hankinta painottuu tällä hetkellä Kokkokankaalle, mistä
vesihuoltolaitos pumppaa laadukasta pohjavettä Isonkyrön kunnassa
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleville kuluttajalle. Vesihuoltolaitos rakentaa
parhaillaan uutta pohjavedenkäsittelylaitosta Kokkokankaalle, valmistuessaan uusi
vedenkäsittelylaitos parantaa vesihuollon toimintavarmuutta. Kunnan toinen
vedenkäsittelylaitos ns. Suolaisten pohjavesilaitos on rakennettu 60-luvulla. Suolainen
on edelleen toiminnassa, mutta sen tekninen käyttöikä on täyttynyt ja
vedenkäsittelyprosessi vaatii toimenpiteitä.
Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpito ja vedenjakelun varmistaminen
tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa vaatii nyt ratkaisuja. Tulevaisuuden
kannalta on tärkeä päättää, lähdetäänkö kunnostamaan ja edelleen kehittämään
Suolaisten pohjavesilaitosta nykyaikaiseksi vara- ja lisävesilaitokseksi vai haetaanko
yhteistyökumppania naapurikunnista ja parannetaan samalla alueellista kriisivalmiutta
vai toteutetaanko molemmat?
Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuus ja puhtaan juomaveden saannin turvaaminen on
merkitykseltään laaja ja koskettaa kaikkia kuntalaisia.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
- nimetä "vesihuollon varautumis - ja kriisivesityöryhmän", jonka tehtävänä on kartoittaa
vaihtoehtoja vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpidon ja vedenjakelun
varmistamiseksi tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa.
- työryhmän on annettava kartoituksesta raportti tekniselle lautakunnalle 15.5.2021
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mennessä ja
- pyytää kunnanhallitusta nimeämään työryhmään edustajan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin ja työryhmään nimettiin Beata Taijala, Pentti Salo ja Juha
Annala sekä viranhaltijoista tekninen johtaja Petri Hänninen ja kunnan rakennusmestari
Jukka Perttilä. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin Beata Taijala ja
pöytäkirjanpitäjäksi Petri Hänninen.
Khall 22.2.2021 § 29
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää nimetä vesihuollon varautumis- ja
kriisivesityöryhmään
edustajan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin ja työryhmään kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin
Erkki Kuusikko.
Tekn. ltk 6.4.2021 § 45

Teknisen lautakunnan on 9.2.2021 § 8 perustanut "varautumis- ja kriisivesityörymän"
kartoittaa vaihtoehtoja vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpidon ja
vedenjakelun varmistamiseksi tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa.
Kunnanhallitus on nimennyt työryhmään edustajan 22.2.2021 § 29. Työryhmän on
määrä raportoida kartoituksen tuloksia tekniselle lautakunnalle 15.5.2021 mennessä.
Työryhmän tekemät selvitykset vaativat monien eri tahojen yhteistyötä ja aikataulujen
yhteensovittamista, mistä johtuen raportin valmistuminen asetetussa aikataulussa ei
toteudu.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää myöntää työryhmälle lisäaikaa 31.7.2021 saakka.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Tekn.ltk 23.11.2021 § 131
Teknisen lautakunnan perustaman vesihuollon varautumis - ja kriisivesityöryhmä sai
tehtäväkseen kartoittaa vaihtoehtoja vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpidon
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ja vedenjakelun varmistamiseksi tulevaisuudessa ja mahdollisessa häiriötilanteessa.
Työryhmän kartoitustyön suorittanut ja loppuraportti on valmistunut.
Isonkyrön vesihuoltolaitoksen raakaveden hankinta painottuu tällä hetkellä
Kokkokankaalle, mistä pumpataan laadukasta pohjavettä vesihuoltolaitoksen toimintaalueella asuville kuluttajalle. Kuluvan vuoden aikana Kokokankaan uusi
vedenkäsittelylaitos on otettu käyttöön ja uuden vesilaitoksen myötä vesihuollon
toimintavarmuus on parantunut. Nykyaikaisen automaatiojärjestelmä mahdollistaa
kaivojen tasaisemman käytön ja laitoksen toiminnan tarkemman ohjauksen ja
jakelujärjestelmän seurannan.
Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpito ja vedenjakelun varmistaminen
mahdollisessa häiriötilanteessa on kuitenkin vielä ratkaistava. Tarkasteltaessa eri
vaihtoehtoja voidaan todeta, että mikään naapurikunnista ei tällä hetkellä pysty
tarjoamaan Isonkyrön tarvitsemaa vara-/kriisivettä. Kyse on ensisijaisesti vesivarojen
riittävyydestä, joten pelkkä putkiyhteyden rakentaminen ei ongelmaa ratkaisisi.
Osana kartoitustyötä työryhmä on selvittänyt asiantuntijavetoisesti Suolaisten
vedenottamon kunnostusmahdollisuuden. Tehtävänantona asiantuntijalle oli Suolaisten
(Kiviojan) vedenkäsittelyprosessin esisuunnittelu ja alustavan kustannusarvion laadinta
yhteistyössä Isonkyrön kunnan teknisen palvelun kanssa.
Työryhmässä nähdäänkin Suolaisten vedenottamon uusiminen hyvin varteenotettavana
vaihtoehtona. Hyötynä tässä olisi myös se, että vesilähde on kokonaan Isonkyrön
hallinnassa.
TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää,
- merkitä vesihuollon varautumis - ja kriisivesityöryhmä loppuraportin tiedokseen ja
toteaa työryhmän tehtävän suoritetuksi
- antaa kunnanhallitukselle vesihuollon varautumis - ja kriisivesityöryhmä loppuraportin
tiedoksi ja pyytää huomioimaan raportin tulokset taloussuunnittelussa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kunnanhallitus 20.12.2021 § 250
Liitteet
Lisätietoja

Vesihuollon varautuminen ja kriisivesiryhmä
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antaa
Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.
KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää merkitä vesihuollon varautumis- ja kriisivesityöryhmän
loppuraportin tiedoksi. Vesihuollon/kriisivesi vedenottoalueen tutkiminen suoritetaan
vuoden 2022 aikana. Loppuraporttiin sisältyvistä mahdollisista investoinneista päätetään
tulevien vuosien talousarvioiden yhteydessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnanvaltuuston 13.12.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
Dnro ISOKYRÖ/178/00.02.01/2021
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 251
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 13.12.2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
- 59 § Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
- 60 § Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n lainan takaus
- 61 § Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
- 62 § Osavuosiraportit tammi-syyskuu 2021
- 63 § Avustushakemus sillan rakennuskustannuksiin
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.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanhallituksen kokousajat ja alustavat kokouspäivät vuonna 2022
Dnro ISOKYRÖ/180/00.02.01/2021
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 252
Kunnanhallitus voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten ajan ja
paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisestakunnassa on
voimassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa on neuvoteltu alustavista kokouspäivistä
vuonna 2022.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2022 pääsääntöisesti
virastotalossa joka kolmas maanantai klo 18.15 alkaen.
- päättää, että kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kokouspäivää edeltävänä
torstaina, mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla.
- merkitsee tiedoksi, että vuodelle 2022 suunnitellut alustavat kokouspäivät ovat:
· ma 10.1.
· ma 31.1.
· ma 21.2.
· ma 14.3.
· ma 28.3.
· ti 19.4.
· ma 9.5.
· ma 30.5.
· ma 20.6.
· ma 8.8.
· ma 29.8.
· ma 12.9.
· ma 3.10.
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· ti 25.10. (ta-päivä)
· ma 21.11.
· ma 12.12.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2022
Dnro ISOKYRÖ/181/00.02.01/2021
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 253
Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty suljettuna arkipyhän ja viikonlopun väliin
sattuvana yksittäisenä arkipäivänä kuten helatorstain jälkeisenä perjantaina, kesällä
heinäkuussa 4 viikkoa sekä joulukuussa joulun ja uudenvuoden välisenä aikana.
Kiinnioloaikana palvelualueet järjestävät tarvittavan päivystyksen ja
määräaikaistehtävien hoidon. Päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä,
kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla.
Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- Isonkyrön kunnanvirasto pidetään suljettuna kesällä heinäkuussa neljä viikkoa,
arkipyhän ja viikonlopun väliin sattuvana yksittäisenä arkipäivänä sekä joulun ja
uudenvuoden välisenä aikana. Vuonna 2022 kunnanvirasto pidetään suljettuna
loppiaisen jälkeisenä perjantaina 7.1.2022, helatorstain jälkeisenä perjantaina
27.5.2022, kesällä 4.7.-31.7.2022, itsenäisyyspäivää edeltävänä maanantaina 5.12.2022
sekä 23.12.2022-1.1.2023.
- palvelualueet järjestävät tarvittavat päivystykset ja huolehtivat välttämättömistä
töistä.
- päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan internetsivulla ja
ilmoitustaululla.
- kunnanviraston henkilökunta käyttää kiinnioloajan poissaoloihin kertyneitä
vuosilomapäiviään.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Isoonkyröön elinvoimayhtiö valtuustoaloite
Dnro ISOKYRÖ/1/00.05.01/2020
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 22.11.2021 § 39
Isonkyrön Keskustan valtuustoryhmä on 1.9.2020 esittänyt liitteen mukaisella aloitteella,
että Isoonkyröön perustetaan elinvoimayhtiö. Aloitteen mukaan aktiivista
yritysrakentamista täytyy pitää yllä erityisesti uuden Lapinmäen yritystonttitarjontaa
ajatellen. Elinvoimayhtiön toiminta keskittyisi uusien yritysten saamiseen Isoonkyröön ja
edesauttamaan kunnan elinvoiman lisäämistä erityisesti vahvistamalla yritystoimintaa.
Aloitteessa todetaan, että elinvoimayhtiön työnkuvaa ei tulisi päällekkäisiä tehtäviä
VASEKin toimintojen kanssa.
Kuntastrategiassa yrittäminen painopistealueena
Kuntastrategian vision mukaan "Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja
yrittäminen on Suomen parasta". Kuntastrategian toisena painopisteenä on yrittäminen,
joka sisältää yrittäjyyskasvatuksen, maankäytön ja rakennusluvat, alueellisen
elinkeinopolitiikan sekä yrittäjyyskulttuurin. Kuntastrategian mukaan tavoitteena on
Isonkyrön elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä kunnan vahva asema osana VaasaSeinäjoki -kehityskäytävää. Keskeistä on kilpailukykyisten Lapinmäen yritysalueen ja
Kyrööntien alueen liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tonttien tarjonta ja hyvien
liikenneyhteyksien hyödyntäminen. Liikenne- sekä yhdyskuntarakenneratkaisut tukevat
kehityskäytävän toimivuutta ja Isonkyrön elinvoimaisuutta. Tervajoen aluetta
kaupallisena keskuksena vahvistetaan. Isokyrö on aktiivinen uusien sijaintipaikkaa
hakevien yritysten houkuttelemisessa sekä kyselyihin reagoidaan nopeasti ja joustavasti.
Isokyrö tarjoaa yritysten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tontteja. Vapaista yritystiloista on
ajantasainen tieto kunnan internetsivuilla.
Nykytilanne
Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) on vuonna 2003 perustettu Vaasan seudun kuntien
omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtäviä ovat seudullisen elinkeinoneuvonnan
koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen, seudulliset elinkeinoihin
ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet sekä seudun markkinointi. Sen omistajia ovat 7
Vaasan seudun kuntaa: Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri.
Kunnat rahoittavat VASEK:n toimintaa vuosittain 14 eurolla (asukas) eli Isonkyrön
vuosittainen rahoitusosuus on noin 63.000 euroa. Alueen kokonaisväestö on noin 113
400 asukasta ja sillä toimii noin 12 000 yritystä.
Kunnan yksi kuudesta palvelualueesta on elinkeinopalvelut, jonka vastuuviranhaltijana
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toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan työpanoksesta osa kohdistuu elinkeinopalveluihin.
Kunnanvaltuusto on 11.11.2021 § 56 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Elinkeino- ja kaavoitusjaoston toiminnan
painopisteissä ja kehittämistarpeissa todetaan, että selvitetään erillisen elinvoimayhtiön
tai kiinteistöosakeyhtiön tarve, mahdollisuudet ja vaaditut resurssit.
Kunta on luonut yritystoiminnan edellytyksiä mm. kaavoittamalla yritystontteja ja
rakentamalla kunnallistekniikan uusille yritysalueille. Viime vuosikymmenten aikana
kunta ei ole rakentanut toimitiloja yrityksille vuokrattavaksi.
Kiinteistöosakeyhtiö vs. elinkeinoyhtiö
Kuntalain 126 §:n 1 momentin mukaan kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää
kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan,
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yrityksille vuokrattavien
toimitilojen rakentaminen on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön tai
elinkeinoyhtiön kautta, jotka ovat molemmat juridiselta luonteeltaan osakeyhtiöitä.
Kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan ja
omistukseen. Kiinteistöosakeyhtiö ei ole itsenäinen yhtiömuoto, vaan se toimii kuten
mikä tahansa osakeyhtiö. Mikäli perustettavan yhtiön toiminnan haluttaisiin keskittyvän
pelkästään toimitilojen rakentamiseen ja niiden vuokraamiseen, kunnan 100 %
omistama kiinteistöosakeyhtiö olisi ketterä muoto tehtävän hoitamiseen. Taloudellisia,
hallinnollisia ja kiinteistön kunnossapitoon liittyviä tehtäviä kiinteistöosakeyhtiön
puolesta voisi hoitaa isännöitsijä, jolta yhtiö ostaisi isännöintipalveluja. Harkittavaksi
tulisi myös, olisiko tarkoituksenmukaista, että kiinteistöosakeyhtiöitä perustettaisiin
useampia sitä mukaa, kun toimitiloja rakennetaan (1 rakennus per kiinteistöyhtiö),
jolloin kiinteistöyhtiöistä luopuminen olisi myöhemmin yksinkertaisempaa, mikäli siihen
päädytään. Kiinteistöosakeyhtiöllä ei toimintansa luonteen vuoksi ole mahdollisuuksia
saada projektirahoitusta. Kiinteistöosakeyhtiön kautta ei voitaisi siten hoitaa kaikkia
aloitteessa esitettyjä tehtäviä, vaan se keskittyisi pelkästään toimitilojen rakentamiseen
ja niiden vuokraamiseen.
Kunnan 100 % omistama elinkeinoyhtiö (tai elinvoimayhtiö) olisi myös luonteeltaan
osakeyhtiö, jonka tehtävät voitaisiin määrittää yksityiskohtaisesti kunnan haluamalla
tavalla. Aloitteessa kuvatun yhtiön toiminta tarvitsisi henkilöresurssina vähintään
päätoimisen toimitusjohtajan. Koska elinkeinojen edistäminen katsotaan kuuluvaksi
kunnan toimialaan, mahdolliset tuet rajoittuisivat lähinnä erilaisiin hankerahoihin, joilla
voitaisiin kattaa osa toimitusjohtajan tai mahdollisesti palkattavien projektihenkilöiden
palkkakustannuksista. Elinkeinoyhtiön tehtävät voisivat olla esimerkiksi uusien yritysten
houkuttelu Isoonkyröön sekä yritysten toimitilojen rakennuttaminen ja vuokraaminen.
Näiden lisäksi yhtiölle voitaisiin osoittaa esimerkiksi matkailun edistämiseen tai
kuntamarkkinointiin liittyviä tehtäviä, mutta tuolloin henkilöstöresurssin lisäämistä tulisi
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harkita.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston on tarkoitus tässä vaiheessa linjata asian jatkovalmistelua.
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käy keskustelun tähänastisen valmistelun pohjalta ja linjaa
asian jatkovalmistelua.

PÄÄTÖS:

Päätettiin jatkaa elinkeinoyhtiön perustamisen valmistelua.
____________

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021 § 43
Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä toimiala on tarkoituksenmukaista määritellä
riittävän laajasti. Alustavasti yhtiöjärjestystä varten on luonnosteltu yhtiön toimialaa
seuraavasti:
"Yhtiön toimialana on Isonkyrön elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen.
Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä
käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.
Yhtiö voi tehdä yhteistyötä yritysten, Isonkyrön kunnan ja muiden toimijoiden kanssa
sekä tarjota niille mm. koulutusta, asiantuntija-, elinkeino- ja muita palveluja."
Käytännössä yhtiö keskittyisi toiminnan alkuvaiheessa uusien yritysten houkutteluun
Isoonkyröön sekä mahdollisesti yritysten toimitilojen rakennuttamiseen ja
vuokraamiseen. Toimitilojen rakennuttamiseen yhtiö hakisi lainarahoituksen
rahoitusmarkkinoilta. Kunnan olisi edelleen mahdollista ja tarpeen taata tytäryhtiön
lainoja.
Yhtiön henkilöstöresurssina olisi alkuvaiheessa päätoiminen toimitusjohtaja. Yhtiö
hoitaisi kunnan yritystonttien markkinointia. Toimitusjohtajan keskeisenä tehtävänä olisi
projektirahoituksen hankinta yhtiölle. Toiminnan vakiinnuttua yhtiölle voitaisiin osoittaa
esimerkiksi matkailun edistämiseen tai kuntamarkkinointiin liittyviä elinkeino- ja
kaavoitusjaoston tehtäviä, mutta tuolloin henkilöstöresurssin lisäämistä tulisi harkita.
Osakeyhtiölaissa on yksityisen osakeyhtiön osalta luovuttu aiemman lain mukaisesta
2500 euron vähimmäisosakepääomasta. On kuitenkin edelleen mahdollista, että yhtiön
perustajat sijoittavat osakeyhtiöön sovitun osakepääoman.
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KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että:
- kunnanvaltuusto päättää, että Isonkyrön kunta perustaa elinkeinoyhtiön, joka on
kokonaan Isonkyrön kunnan omistama tytäryhtiö
- kunta varautuu sijoittamaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOPrahasto) 200.000 euroa
- kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kunnanhallitus 20.12.2021 § 254
Liitteet

310_valtuustoaloite Isoonkyröön elinvoimayhtiö
Yhtiöjärjestyksen luonnos elinkeinoyhtiö

Lisätietoja
antaa
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111
KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että:
- kunnanvaltuusto päättää, että Isonkyrön kunta perustaa elinkeinoyhtiön, joka on
kokonaan Isonkyrön kunnan omistama tytäryhtiö
- kunta varautuu sijoittamaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
(SVOP-rahasto) 200.000 euroa
- kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen
- talousarvioon 2022 tehdään tarvittavat muutokset investointi- ja rahoitusosaan,
lisämääräraha katetaan rahavarojen muutoksella.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LIITE: Kunnanhallitus 20.12.2021 / 254 §

Yhtiöjärjestys
1§
Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on xxxxxxxx Oy.
2§
Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Isonkyrön kunta.
3§
Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on Isonkyrön elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen.
Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä
sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.
Yhtiö voi tehdä yhteistyötä yritysten, Isonkyrön kunnan ja muiden toimijoiden
kanssa sekä tarjota niille mm. koulutusta, asiantuntija-, elinkeino- ja muita palveluja.
4§
Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus,
johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä
yksi (1) varajäsen.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin
suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

5§
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.
6§
Yhtiön edustus

LIITE: Kunnanhallitus 20.12.2021 / 254 §
2

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran.
7§
Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
8§
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana on KHT-yhteisö tai yksi KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
9§
Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti tai sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
10 §
Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on
esitettävä:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus
päätettävä:
3.
4.
5.
6.
7.

tilinpäätöksen vahvistamisesta
taseen osoittaman voiton käyttämisestä
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava:
8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
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Vaasan seudun Matkailu Oy:n ja Vaasanseudun Kehitys Oy:n esitys kesäbussin rahoituksesta
Dnro ISOKYRÖ/172/08.01.00.01/2021
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021 § 44
Vaasan seudun Matkailu Oy ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK esitys
Vaasan seudun Matkailu Oy ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK esittävät 8.12.2021
saapuneessa kirjeessä seuraavaa:
"Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK haki ja sai rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä
yksivuotisen ACCESS-hankkeen toteuttamiseen. Kesän 2021 aikana toteutettiin tiiviissä
yhteistyössä Visit Vaasan kanssa pilottiprojekti, johon sisältyi säännöllinen
bussiliikennöinti eri käyntikohteisiin seudulla. Sekä alueella yöpyville vierailijoille, että
paikallisille tarjottiin mahdollisuus vierailla seuraavissa paikoissa ympäristöystävällisellä
tavalla:
Mustasaari: Maailmanperintöportti, Norra Vallgrund, Björköby/Svedjehamn, Stundars
Vöyri: Tottesund, Västerö
Korsnäs: Kaivosalue, kirkonkylä, Molpe
Maalahti: Bergö
Isokyrö: Kyrö Distillery
Vaasa: Meteoriihi
Kesämatkailukauden (24.6.-15.8.) aikana tarjottiin päivittäisiä vuoroja joillekin yllä
mainituista alueista.
Matkustajien määrässä mitattuna tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä. Palaute
vierailijoilta oli pelkästään positiivista, ja yrittäjätkin olivat tyytyväisiä. Vaikka kaikki eivät
saaneet kohteeseensa vierailijoita, jotka olisivat saapuneet bussilla, he saivat kuitenkin
näkyvyyttä vaikuttamalla tuotevalikoimaan ja siten saivat lisää sellaisia vierailijoita, jotka
tulivat omien aikataulujensa puitteissa.
Kun olemme nyt arvioineet pilottiprojektia, olemme päätyneet siihen, että
jatkoprojektiin kannattaa panostaa. Ensi kesänä meillä on toivottavasti mahdollisuus
toivottaa myös ulkomaisia matkailijoita tervetulleiksi alueelle, joten odotamme, että
tällaiselle palvelulle on entistä enemmän kysyntää. Tarvitsemme tosin ulkopuolista
rahoitusta palvelun ylläpitämiseen, ja sen takia käännymme omistajakuntiemme
puoleen. Toimintamme perusrahoitus ei riitä kattamaan tätä toimintaa. Tarvitsemme
tämän tuotteen subventointia, jotta lippujen hinnat voidaan pitää sellaisella tasolla,
ettei kokonaishinta muodostu syyksi olla käyttämättä palvelua.
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Yhteinen liikennöinti vähentää yksityisautoilun liikennemääriä pienissä kylissä, vähentää
painetta suosituimpien kohteiden pysäköintialueille sekä tarjoaa
ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon käyntikohteisiin matkustamiseen.
Tavoitteemme on tarjota palvelua aikavälillä 1.6.-31.8.2022. Matkailukauden alku- ja
loppupäässä hieman pienemmässä mittakaavassa, mutta pääsesongin aikana
päivittäisen liikenteen muodossa.
Arvioidut liikenteen kustannukset suunnitellussa mittakaavassa ovat noin 30 000 euroa,
ja pyydämmekin 5 000 euron avustusta niiltä kunnilta (1 avustus per kunta), joiden
alueelle tämä liikennöinti kohdistuu. Tällä hetkellä liikennöintiä suunnitellaan niihin
kuntiin, jotka olivat mukana kesällä 2021. Laajuus riippuu tarjottavista tuotteista.
Tällä hakemuksella haemme avustusta vuodelle 2022 sekä kahden vuoden optiota
(2023-2024) siten, että tuki maksetaan kerran vuodessa (keväällä). Summa voi myös olla
pienempi sillä edellytyksellä, että edellisen vuoden lipputulot ovat suuremmat ja
toiminnasta tulee ylijäämää. Näin aluksi odotamme, että bussiliikenteen tulot kattavat
aiheutuvat markkinointikustannukset.
Visit Vaasa tulee jatkossa olemaan se taho, joka on vastuussa operatiivisesta
toiminnasta ja jolle tuki osoitetaan. Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK tulee avustamaan
ACCESS-pilottiprojektin toteuttajan roolissa tuoden mukanaan tietoa ja kokemuksia.
Toivomme saavamme myöntävän vastauksenne viimeistään 31.12.2021.
Aikataulun mukaan meillät tulisi olla suunnitelma, kilpailutus ja markkinointi valmiina
hyvissä ajoin ennen matkailusesongin alkua.
Yhteistyöterveisin
Max Jansson
Toimitusjohtaja, Visit Vaasa
Stefan Råback
Toimitusjohtaja, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK"

Kokemukset toiminnasta 2021
Kyrö Distilleryn kokemukset kesän 2021 kesäbussista olivat positiivisia ja myös tämän
hankkeen kautta tuli bussilla hyvin kävijöitä. Vieralukeskuksen vuotuinen kävijämäärä
noin 12000 henkilöä.
KUNNANJOHTAJAN
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EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Isonkyrön kunta
osallistuu kesäbussihankkeeseen 5.000 euron avustuksella vuonna 2022. Optiokaudesta
2023-2024 päätetään erikseen kokemusten perusteella.
Avustus katetaan kunnanhallituksen avustuksista.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kokouksesta poistui asian käsitteliyn ajaksi klo 17.07-17.15 Miko Heinilä
(intressijäävi) ja Antti Lintala (yhteisöjäävi).
Pykälän ajan puheenjohtajana toimi Erkki Kuusikko ja pöytäkirjantarkastajana Sirpa
Seppälä.
____________

Kunnanhallitus 20.12.2021 § 255
Lisätietoja
antaa
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111
KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta osallistuu kesäbussihankkeeseen 5.000
euron avustuksella vuonna 2022. Optiokaudesta 2023-2024 päätetään erikseen
kokemusten perusteella.
Avustus katetaan kunnanhallituksen avustuksista.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kokouksesta poistui asian käsittelyn ajaksi klo 19.22-19.28 Miko Heinilä
(intressijäävi) ja Antti Lintala (yhteisöjäävi).
____________
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Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet
Dnro ISOKYRÖ/39/02.02.00/2021
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 256
Hallintosäännön 90 §:n mukaan:
"Kunnanhallitus voi hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan
käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin
liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa
toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle."
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat valmistelleet ohjeet vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpanosta. Osavuosiraportointi tehdään kolmen kuukauden välein kuten
raportointi valtiokonttorillekin. Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit touko-, elo- ja
marraskuussa ennen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyjä. Tammi-kesäkuun
raporttia voidaan käyttää talousarvion 2023 valmistelun apuna. Mahdolliset
talousarviomuutosesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyvissä ajoin
talousarviovuoden aikana.
Liitteet
Lisätietoja
antaa

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpanosta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Perusturva-, sivistys-, hyvinvointi-, tekniselle ja ympäristölautakunnalle sekä palvelualueille
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2022
Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanosta sekä talouden ja toiminnan
järjestämisestä. Ohjeet täydentävät lainsäädäntöä ja kunnan hallintosääntöä.
1. Isonkyrön kunnan strategia ja markkinointistrategia
Jokaisen toimielimen on huomioitava kunnan strategia ja markkinointistrategia toiminnassaan. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea ja toteuttaa kuntastrategiaa.
Jokaisen palvelualueen on käytävä strategia ja talousarvion tehtäväalueen tavoitteet läpi esimerkiksi vuoden ensimmäisessä osasto- tai työyksikköpalaverissa.
2. Talousarvion 2022 yleisohjeet
Vuoden 2022 talousarvion ylijäämäksi muodostui 12.699 euroa. Lautakuntien ja jaoston talousarvioesitysten
jälkeen talousarvioesitystä muokattiin vielä ennen kunnanjohtajan ehdotusta kunnanhallitukselle.
Oman tuotannon ja palvelujen oston tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida jatkuvasti.
Talousarviovuoden aikana ei saa aloittaa uusia toimintoja, jotka eivät sisälly hyväksyttyyn talousarvioon. Talousarvioon sisältymätöntä palvelutason nostoa tai palvelujen laajentamista ei myöskään tule tehdä, mikäli se aiheuttaa kokonaiskustannusten nousua. Poikkeuksena ovat järjestelyt, joilla voidaan vähentää kalliimpia kustannuksia esim. sosiaalitoimen tai terveydenhuollon palveluissa.
Talousarviovuoden aikana tavoitteena on toimintojen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti. Toiminnassa tulee
pyrkiä säästäväisyyteen. Tavoitteena ei siis ole menomäärärahojen 100 % käyttäminen eikä ns. tilinpäätösostoja
tehdä.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa talousarviovuoden aikana uusia ohjeita menomäärärahojen käytöstä.
3. Talousarvion tuloarvioiden ja menomäärärahojen sitovuus
Talousarviossa on määritelty käyttötalousosan ja investointiosan valtuustoon nähden sitovat erät. Investointien
osalta sitova taso on investointikohteittain menot. Investointisuunnitelmassa on merkitty ne investointihankkeet,
joiden hankintameno voidaan jaksottaa kokonaiskustannusarvion rajoissa ja ne hankkeet, joiden toteuttaminen
edellyttää tiettyjen suunnitelmien hyväksymistä.
4. Tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat
Talousarvioon sisältyvät valtuuston hyväksymät vaikuttavuustavoitteet tehtäväalueittain (osasto 03), jotka tulee
esitellä lautakunnalle.
Tehtäväalueet jakautuvat tulosyksiköihin. Lautakunta päättää vuoden ensimmäisessä kokouksessa käyttösuunnitelmat tulosyksiköittäin. Käyttösuunnitelmissa tulee huomioida tehtäväalueiden toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet sekä voimavarojen riittävyys. Lautakunnan tulee täsmentää vaikuttavuustavoitteita ja antaa palvelutoiminnan tuotantotavoitteita tulosyksiköille (osasto 04) siten, että valtuuston antamat tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden tulee olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti ja niitä on syytä antaa vaikuttavuuden, toimintoprosessien kehittämisen, asiakkaiden, henkilöstön ja talouden näkökulmista. Tavoitteita annettaessa on
tärkeää huomioida, että ne edistävät kuntastrategian toteuttamista. Käyttösuunnitelmat sisältävät tulosyksiköiden (osasto 04) menot, tulot ja nettomenot. Lautakunnan tulee päättää tulosyksikön toiminnasta vastaavaksi vastuuhenkilöksi tilivelvollisen.
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Lautakunnat voivat tarpeen mukaan talousarviovuoden aikana siirtää tuloarvioita ja menomäärärahoja tehtäväalueen (osasto 03) sisällä tulosyksiköstä (osasto 04) toiseen. Tehtäväalueesta toiseen siirtäminen vaatii valtuuston päätöksen.
Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksymisen jälkeen palvelualueen johtaja vahvistaa kustannuspaikkojen menot, tulot ja nettomenot sekä päättää tulosyksikön kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt sekä laskujen asiatarkastajat ja heidän varahenkilöt. Päätöksessä tulee huomioida erityisesti laskujen kierto vuosilomien ym. aikana. Viranhaltijapäätös on tehtävä helmikuun 2022 loppuun mennessä ja toimitettava ostoreskontraan ja hallintojohtajalle.
Tarkastuslautakunta valvoo tavoitteiden toteutumista.
5. Investointihankkeiden toteuttaminen
Investointihankkeiden laskut asiatarkastaa palvelualueen ko. tulosyksikön esimies ja hyväksyy palvelualueen
johtaja. Investointihankkeista, joiden kokonaiskustannus on vähintään 200.000 euroa, tulee toimittaa maksuaikataulusuunnitelma hallintojohtajalle.
Investointien osalle laaditaan vuosikello, suunnittelun ja rakentamisen vuosiaikataulu vuodelle 2022, joka hyväksytään lautakunnassa.
Paloaseman peruskorjaukseen haetaan palosuojelurahastolta rakennushankeavustusta.
Alle 10.000 euron hankintoja ei tule kirjata investoinniksi vaan vuosikuluksi. Ohjelmistojen päivitykset, varaosien hankinnat, tietojärjestelmien vuosilisenssit ja yksittäiset kalusteostokset (ei ensikertainen kalustaminen)
ovat vuosikuluja. Yli 10.000 euron ns. vuosikorjauskulut kirjataan investoinniksi vain, jos ne parantavat omaisuuden arvoa.
6. Hankintojen suorittaminen
Hankintavaltuudet määräytyvät hallintosäännön perusteella. Hankinnoissa on noudatettava kunnan hankintaohjetta.
7. Myyntilaskut
Palvelualueen johtaja huolehtii palvelualueellaan, että tulot saadaan täysimääräisinä ja viipymättä kunnalle ja
että tarvittavat taksa- ja maksumuutokset toteutetaan. Tulot tulee laskuttaa pääsääntöisesti kuukausittain tai välittömästi sen jälkeen, kun laskutusperuste on syntynyt. Laskutuksessa on huolehdittava, että tulo tuloutetaan oikealle kaudelle. Saatavien poistamisesta päätetään hallintosäännön mukaisesti.
8. Henkilöstö
Virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa. Täyttölupaa ei kuitenkaan
tarvita niistä henkilöstölisäyksistä, jotka sisältyvät talousarvion henkilöstösuunnitelmaan.
Virkoja ei saa täyttää toistaiseksi ilman niiden julistamista yleisesti haettavaksi. Poikkeuksen muodostavat ne
tapaukset, jossa henkilö on sijoitettava muihin tehtäviin.
Henkilön valinnasta on tehtävä hallintosäännön mukainen asianmukainen toimielimen tai viranhaltijan päätös.
Palkka määritetään tehtäväkohtaisena palkkana, johon tulee sopimusten mukaiset lisät erillisten päätösten mukaisesti. Harkinnanvaraisesta palkanosasta ja uuden tehtävän tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjaosto.
Vakituisen henkilöstön poissaolon ajaksi on mahdollista palkata sijainen vain välttämättömään tarpeeseen ja talousarvion määrärahojen puitteissa. Sijainen voidaan palkata myös lyhyemmäksi ajaksi kuin vakituisen henkilön poissaolo kestää, mikäli tarvetta palkkaamiseen ei ole koko poissaolon ajaksi.
Kehityskeskusteluissa tulee käydä läpi kunnan strategiset tavoitteet ja sen, mitä tavoitteet merkitsevät kunkin
työssä. Samalla sovitaan yksilökohtaiset tulostavoitteet sekä käydään läpi tehtävänkuvaukset, osaaminen ja koulutustarpeet. Palvelualueen johtaja huolehtii siitä, että kehityskeskustelut käydään huhtikuun loppuun mennessä
joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluina. Kehityskeskustelujen suuresta määrästä tai muusta perustellusta syystä keIsonkyrön kunta
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hityskeskustelu voidaan käydä muuna talousarviovuoden aikana edellyttäen, että siitä on sovittu kunnanjohtajan
kanssa.
Esimies ja työntekijä suunnittelevat vuosilomat siten, että vuosilomapäiviä voi olla vuodenvaihteessa 20222023 pitämättä pääsääntöisesti enintään 10 päivää. Henkilöstöä kannustetaan palkattomien vapaiden käyttämiseen silloin kun sijaista ei tarvitse palkata ja palvelutuotanto pystytään turvaamaan. Pääsääntöisesti vuosilomat
on pidettävä ennen harkinnanvaraisten vapaiden myöntämistä. Lisäksi on esitettävä vuosilomasuunnitelma esimiehelle. Harkinnanvaraiset vapaat on haettava mahdollisimman ajoissa. Lomien myöntämisessä tulee noudattaa tasapuolisuutta.
9. Sisäinen valvonta, tarkastus ja raportointi
Toiminnassa on noudatettava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja niitä tarkentavia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit, johon sisältyy määrärahojen toteutuminen meno ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4), tavoitteiden siihenastinen toteutuma sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6. ja 30.9. sekä 31.12 (tilinpäätös). Samalla on annettava selvitys investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit hyväksymällään tarkemmalla tasolla. Lautakunnan on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä.
Mikäli koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai tulokertymän alitusta, on lautakunnan välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Lautakunnat toimittavat kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi osavuosiraportit valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Kunnanhallitukselle toimitetaan kuukausittain talousarvion euromääräinen toteutuma tehtäväalueittain valtuuston asettamalla sitovalla tasolla (ns. kuukausiraportti). Lautakuntien sekä elinkeino- ja kaavoitusjaoston esittelijät huolehtivat, että ko. toimielimille toimitetaan vastaavat kuukausiraportit ao. tehtäväalueilta.
Investointihankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys
tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista lautakunnalle ja annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen hyväksymistä hankkeista lautakunta esittää loppuselvityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Loppuselvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista.

ISONKYRÖN KUNNANHALLITUS
Tero Kankaanpää
kunnanjohtaja

Jaana Järvi-Laturi
hallintojohtaja

Talouden vuosikello 2022
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohje, khall 20.12.2021
Käyttösuunnitelmat 2022 lautakunnissa/jaostossa tammi-/helmikuussa 2022
Kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt yms., vh-päätös 28.2.2022 mennessä
Tilinpäätös 2021 lautakunnissa/jaostossa maaliskuussa -> khall 28.3.2022
1-3/2022 lautakunnissa/jaostossa toukokuussa -> khall 30.5.2022
Tilinpäätös 2021 kunnanvaltuustossa viim. kesäkuussa 2022
1-6/2022 lautakunnissa/jaostossa elokuussa -> khall 29.8.2022
1-9/2022 lautakunnissa/jaostossa marraskuussa -> khall 21.11.2022
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Talousarvion 2023 laadinnasta ja aikataulusta kunnanhallitus antaa erillisen ohjeen -> khall käsittely 25.10.2022
-> kvalt käsittely marras-/joulukuussa 2022.
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Vapautusanomus kiinteistöverosta ja kunnallisesta maksusta
Dnro ISOKYRÖ/79/02.06.04.10/2021
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 257
Asia on salassa pidettävä julkisuuslain 24.1 §:n 23. kohdan mukaisesti.
Liitteet

Vapautusanomus kiinteistöverosta

Lisätietoja
antaa

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

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: XXXXXXXXXXXXX
KÄSITTELY: XXXXXXXXXXXXX
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 258
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Keskusvaalilautakunta 30.11.2021
- Tekninen lautakunta 7.12.2021
- Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021
- Hyvinvointilautakunta 14.12.2021
- Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 10.12.2021 § 8; hallintojohtajan etätyösopimuksen
hyväksyminen
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 15.12.2021 § 49; ateriakorvaus 1.1.-31.12.2022
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
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 259
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Eskoon hallituksen päätös 26.11.2021 § 243, asiakasmaksut vuodelle 2022
- Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallituksen pöytäkirja 29.11.2021
- Vaasan seudun jätelautakunta pöytäkirja 30.11.2021
- Kuntaliiton yleiskirje 16/2021 Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna
2021
- Kuntaliiton yleiskirje 18/2021 Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen
perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2022
- Suomen Sininen Tie ry:n lausuntopyyntö valtatieluokituksesta
- Lukiokoulutus - yksikköhinnat sekä erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten
kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2022;
Isonkyrön kunta: opiskelijoiden lkm 104, tunnusluku 138,40, korottamaton yksikköhinta
9367,05
Lisätietoja
antaa

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

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

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Muut asiat
Kunnanhallitus 20.12.2021 § 260

PÄÄTÖS:

Mirva Mäki-Rammo esitti, että kunnanhallitus antaa nuorisovaltuustolle "Laita hyvä
kiertämään" -ehdotuksen kouluviihtyvyyden kehittämiseksi. Todettiin, että asia
annetaan nuorisovaltuustolle toimenpiteitä varten.
Sanna Försti esitti, että kuntaan nimetään koulukuljetuskoordinaattori yhteyshenkilöksi
kodin ja liikennöitsijän välille. Todettiin, että asia annetaan sivistyslautakunnan
valmisteltavaksi.
____________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 249, 252, 253, 255, 256
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: kirjaamo@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: 247, 248, 250, 251, 254, 257, 258, 259, 260
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 249, 252, 253, 255, 256
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