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ISONKYRÖN KUNTA
Tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä
9.11.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tark.ltk § 54

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tark.ltk § 55

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hakala Soile ja Soini Johanna.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VS. JOHTAVA REHTORI ANTTI IIVARI KUULEMINEN
Tark.ltk 9.11.2021 § 56
Vs. johtava rehtori Antti Iivari on kutsuttu 9.11.2021 pidettävään tarkastuslautakunnan
kokoukseen esittelemään sivistyspalvelualueen ajankohtaisia asioita sekä toiminnan
ja talouden tavoitteiden toteutumista Isonkyrön kunnassa.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi sivistysjohtaja vs. johtava rehtori Antti Iivari esitteli sivistyspalvelualueen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Antti Iivari vastaili lautakunnan jäsenten tekemiin kysymyksiin.
Merkittiin, että Antti Iivari ja Kimmo Kaunisto oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.00 - 16.49.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VS. HYVINVOINTIJOHTAJA KIMMO KAUNISTO KUULEMINEN
Tark.ltk 9.11.2021 § 57
Vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto on kutsuttu 9.11.2021 pidettävään tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään hyvinvointipalvelualueen ajankohtaisia asioita
sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista Isonkyrön kunnassa.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi vs. hyvinvointijohtaja Kimmo Kaunisto esitteli sivistyspalvelualueen
toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Kimmo Kaunisto vastaili lautakunnan jäsenten
tekemiin kysymyksiin.
Merkittiin, että Kimmo Kaunisto ja Antti Iivari oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.00 - 16.49.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Tark.ltk 9.11.2021 § 58
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain 121 §:n
mukaan valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista
tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on
pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.
PJ:N
EHDOTUS:
Tarkastuslautakunta hyväksyy annetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättää, että sidonnaisuusrekisteri julkaistaan Isonkyrön kunnan julkisessa tietoverkossa.
Tarkastuslautakunta antaa annetut sidonnaisuusilmoitukset kunnanvaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta päätti, että
• se hyväksyy annetut sidonnaisuusilmoitukset ja,
• että sidonnaisuusrekisteri julkaistaan Isonkyrön kunnan julkisessa tietoverkossa.
• antaa annetut sidonnaisuusilmoitukset kunnanvaltuustolle tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020/TOIMENPITEET
Tark.ltk 10.2.2021 § 4
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja
talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa
valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomusta kokouksissaan;
10.2.2021 § 4, 24.3.2021 § 14, 6.4.2021 § 19, 20.4.2021 § 24, 4.5.2021 § 28 ja
11.5.2021 § 33
Tark.ltk 18.5.2020 § 33
Liitteenä on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019.
ESITYS:

Tarkastuslautakunta
• hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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• esittää arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

Kvalt 26.5.2021 § 15
PÄÄTÖS:

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

Khall 21.6.2021 § 102
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
1) merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
2) pyytää lautakunnilta 1.10.2021 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin
se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt, jonka jälkeen kunnanhallitus
antaa lausunnon kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Tark.ltk 9.11.2021 § 59

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedokseen annetut lausunnot toimenpiteistä,
joihin arviointikertomus on antanut aihetta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TIETOPYYNTÖ
Tark.ltk 9.11.2021 § 60
Kuntalain (KuntaL2015) mukaan tarkastuslautakunnalla on oikeus saada kunnan viranomaiselta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän suorittamiseksi.
Tarkastuslautakunnalla on oikeus arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden lisäksi kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta.
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus raportoida kunnanvaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi muita tarpeellisena pitämiään selvityksiä, jotka liittyvät kunnanvaltuuston asettamiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin ja vireillä oleviin
yksittäisiin tapauksiin.
PJ:N
EHDOTUS:
Arviointityönsä tekemiseksi tarkastuslautakunta pyytää itselleen perusturvapalveluiden osalta tehdyn huoli-ilmoituksen, sekä selvityksen mihin toimenpiteisiin ko. huoliilmoituksen osalta on päädytty.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta päätti, että se pyytää itselleen perusturvapalveluiden osalta tehdyn huoli-ilmoituksen, sekä selvityksen mihin toimenpiteisiin ko. huoli-ilmoituksen
osalta on päädytty.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
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MUUT ASIAT
Tark.ltk 9.11.2021 § 61
1. Seuraava kokous
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään joulukuussa tarvittaessa.
Lautakunnan puheenjohtaja tiedustelee saadaanko tekninen johtaja ja rakennustarkastaja kutsuttua kuultavaksi joulukuulle.
_______
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tarkastuslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
•
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 54,55,56,57,58,59,60,61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

