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Tarja Perkiö
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
31.5.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 10 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 11 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Latvakoski ja Marjo Mäkinen.
__________
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KYRÖÖNTIEN ALUEELLA
Jaosto 13.3.2017, 5 §
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle tämän lisäksi päiväkodin rakentaminen sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna Paananen,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää
- käynnistää keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella
- kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan yleisesti nähtäväksi ja se annetaan
tiedoksi osallisille.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.
__________

Jaosto 30.10.2017, 36 §
Keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.4.2017 – 12.5.2017 välisenä aikana.
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva kaavaluonnos on valmistunut lokakuun lopussa. Kaavaluonnos esitellään elinkeino- ja kaavoitusjaostolle ennen kokousta.
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa alueelle päiväkodin rakentaminen
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sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä. Osayleiskaavan liikenneratkaisut on tarkoitus tarkentaa asemakaavaratkaisujen yhteydessä.
Keskustan asemakaavan muutokseen ja laajennukseen voi tutustua kunnan kotisivujen kautta www.isokyro.fi , josta löytyy linkki FCG Oy:n kaavahankkeen sivustoille:
https://projektit.fcg.fi/projektit/isokyro_keskusta_kyroontien_alue/
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06 4701111.
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen johtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että
hyväksytään kaavaluonnos ja kaavaselostus asetettavaksi
julkisesti nähtäville.
nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla ja Pohjankyrö-lehdessä
kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan kotisivuilla
asiakirjoista pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittujen viranomaisten lausunnot.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.
_________

Jaosto 19.2.2018, 15 §
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien alueella koskeva kaavaluonnos on ollut nähtävillä 30.11.2017 – 05.01.2018 välisen ajan.
Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia määräaikaan mennessä. Viranomaisten
antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen p. 06 470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

-

hyväksytään keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien
alueella koskeva kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä sekä kunnan
virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.
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Asian käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti:
”Kortteli 430 ja sen itäpuolella oleva viheralue poistetaan nähtäville asetettavasta
kaavaehdotuksesta”.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 7.5.2018, 25 §
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien alueella koskeva kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.3.–4.4.2018 välisen ajan.
Ehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Lausuntojen ja muistutuksen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Palautteen johdosta asemakaavakartalle tehtiin yksi lisäys meluesteen rakentamisvaatimuksesta.
MRA 32 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole
tarpeen, jos asemakaavaehdotukseen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset, kuullaan erikseen.
Osallisille on \\kyrosrv2008\asiakirjat\Liitteet\05-02-2018\05-02-2018-§11
MRA32_Erilliskuuleminen, Tolkki II-vaihe.pdftarjottu 19.4.2018 toimitetulla kirjeellä
mahdollisuutta jättää kirjallinen muistutus asemakaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista. Muistutukset on pyydetty toimittamaan viimeistään 2.5.2018 ennen kello
16.00 joko kirjeitse tai sähköpostitse.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään muistutusta.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä. Erilliskuulemisen kirje jaetaan
oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus (liite) Kyrööntien
alueella ja kaavaselostus (liite) hyväksytään.
Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaehdotusta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.50.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Khall 21.5.2018, 91 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Keskustan asemakaavan
muutos ja laajennus (liite) Kyrööntien alueella ja kaavaselostus (liite) hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 31.5.2018, 12 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VALTUUSTOALOITTEET JA KUNTALAISALOITTEET SEKÄ TOIMENPITEET JA KANNANOTOT
NIIDEN JOHDOSTA
Khall 21.5.2018, 92 §
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Hallintosäännön 172 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä
kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Valtuutetun aloiteoikeudesta ja aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 140 §:ssä.
Kuntalain 23.4 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kunnanhallituksen aloitekäsittely on viivästynyt, koska kaikilta toimielimiltä ei saatu
ajoissa tietoa aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Aloitteet jaetaan oheismateriaaleina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
1. Hannu Sippola ja 21 allek. ovat 15.10.2015 jättäneet kuntalaisaloitteen, jossa
esitetään tienviittoja ja kylttejä Napuen kylälle.
Kunnanvaltuusto on 12.5.2016 § 4 ja 23.5.2017 § 10 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 78 on päättänyt antaa aloitteen
Ely-keskukselle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten Napuen kylän kyltin ja Oijoonmäen kyltin osalta sekä antaa aloitteen elinkeino- ja kaavoitusjaostolle tiedoksi
mahdollista kaavamuutosta varten Pohjankyröntien nimenmuutoksen osalta. Nähtävyydet tulee päivittää nettisivustolle seuraavan päivityksen yhteydessä.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite on
teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston esittää 7.5.2018 § 27 lausuntonaan, että Pohjankyröntien nimeä ei muuteta Napuentieksi, vaan Napuentien nimeä voidaan hyödyntää
osayleiskaavan mukaisissa uusissa tieratkaisuissa.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
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2. Liisa Vaismaa on lähettänyt 23.11.2015 kuntalaisaloitteen asiakasvirran virkistämisestä.
Kunnanvaltuusto on 12.5.2016 § 4 ja 23.5.2017 § 10 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on käsitellyt aloitetta 7.5.2018 § 27 yhdessä edellisen
aloitteen kanssa.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________

3. Hannu Lehtiö on 26.7.2016 tehnyt aloitteen Tervajoen aseman seudun
kehittämisestä.
Kiinteistö ei ole kunnan omistuksessa. Asiasta on neuvoteltu liikenneviraston ja
naapurikiinteistön omistajan kanssa. Lisäksi alueen asemakaavoitus on käynnistetty
v. 2015.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 10 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tervajoen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä
keväällä 2017. Kaavan käsittely on kesken. Neuvotteluita liikenneviraston ja naapurikiinteistön omistajan kanssa jatketaan.
Tervajoen taajaman joukkoliikenteen liityntäpaikka ja rautatieaseman yhteyksien parantaminen on mainittu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämässä Laihian ja
Seinäjoen välisen valtatien kehittämisselvityksessä, joka valmistui loppuvuodesta
2017.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________

4. Erkki Kuusikko on 7.11.2016 jättänyt aloitteen Pysäkkitien korjausasfaltoinnista
Pohjankyröntien ja Saratien välisen 500 metrin matkan.
Tekninen lautakunta päättää asfaltoinnista määrärahojen puitteissa.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 10 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta on 22.8.2017 § 73 todennut, että Pysäkkitien ja Härkäkiventien
risteysalueelle on tehty kaavamuutos ja risteysalue on muutettu siten, että liikenne
ohjautuu valtatien eteläpuolelta Härkäkiventietä Kyrööntielle. Tällä muutoksella on
pyritty vähentämään Pysäkkitielle ohjautuvaa läpikulkuliikennettä. Mikäli Pysäkkitie
kunnostetaan uudelleenpinnoittamalla tai kokonaan perusparantamalla, tulee sen
liikennemäärä lisääntymään. Pysäkkitien liikennemäärät tulisi pitää mahdollisimman
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alhaisena, koska ko. katualue on kapea, eikä kadunvarrella ole kevyelle liikenteelle
tarkoitettua erillistä reittiä. Mikäli Pysäkkitie uudelleenasfaltoidaan kokonaan, tulisi
se ennen asfaltointia perusparantaa laadukkaan lopputuloksen saamiseksi.
Lisäksi lautakunta päätti, että Pysäkkitien asfalttia paikataan tarpeen mukaan pieniltä alueilta ja ehdottaa kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

5. Raili Varo on 13.12.2016 jättänyt vesi- ja viemärimaksujen tai viemäriliittymismaksujen määräaikaisesta alentamisesta. Raili Varo on uudistanut aloitteen kunnanvaltuuston kokouksessa 9.3.2017.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 10 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 80, päättänyt, että
aloitteen mukaista kustannushuojennusta ei esitetä, koska kustannushuojennukset
vaarantavat vesihuoltolaitoksen toimintaa sekä asettavat kiinteistönomistajat eriarvoiseen asemaan.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite on
teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty. Lisäksi tekninen lautakunta antaa
aloitteen tekijälle tiedoksi, että viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta voi anoa
vapautusta ympäristöviranomaiselta.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

6. Erkki Kuusikko on 12.1.2017 jättänyt kuntalaisaloitteen tiedotusohjeen uudistamisesta.
Kunnanhallitus on 16.4.2018 § 74 hyväksyt viestintäohjeen, joka kumoaa khall:n
16.9.1996 § 250 hyväksymän tiedotusohjeen
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

7. 95 allekirjoittajaa (ens. Krista Pollari) ovat 6.3.2017 luovuttaneet kannanoton/aloitteen ent. kotiteollisuuskoulussa kunnan omistuksessa olevien toimitilojen
käytön jatkumisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
31.5.2018

Sivu
29

Kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 55 hyväksymä vuoden 2018 talousarvio sisältää mm.
seuraavan määräajan: Kunnan johtoryhmä laatii Ikolan koululle, Pohjankyröntalolle
ja Kotiteollisuustalolle käyttösuunnitelmat toukokuun 2018 loppuun mennessä.
Kunnanhallitus käsittelee aloitteen mukaisen kiinteistön tulevaa käyttöä kokouksessaan 21.5.2018.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________

8. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 3.4.2017 jättänyt kuntalaisaloitteen kunnan
hoidossa olevien yksityisteiden hoidon omavastuuosuuden poistosta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 79, keskustellut asiasta vuoden
2018 talousarvion laadinnan yhteydessä ja päättänyt, ettei omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite on
teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

9. Leena Alanne on 10.4.2017 tehnyt kuntalaisaloitteen, jossa esitetään, että nuoret
otettaisiin avustajiksi kunnan luottamushenkilöille (kuten kansanedustajien avustajien toimet).
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.8.2017 § 6 todennut, että Isossakyrössä on 1.6.2017 aloittanut nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston tarkoitus on edistää nuorten ja kunnan päättäjien välistä yhteistyötä. Nuorisovaltuusto toimii nuorten
äänenä lautakuntien kokouksissa sekä edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuuston
tehtävänä on myös luoda kunnan nuorille lisää virikkeellistä toimintaa. Lautakunta
päätti pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoa ko. kuntalaisaloitteesta.
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 13.9.2017 keskustellut aloitteesta ja jäsenet
saivat ilmoittaa kiinnostuksensa kunnan luottamushenkilöiden avustustoimintaan.
Kiinnostuneita löytyi, joten nuorisovaltuusto päätti esittää, että aloitetta voitaisiin
viedä eteenpäin niin, että halukkaat nuorisovaltuuston jäsenet tai varajäsenet saisivat ryhtyä avustajiksi. Nuorisovaltuusto ei koe tässä kohtaa tarvetta markkinoida
avustajatoimintaa muille kunnan nuorille. Nuorisovaltuusto kokee, että avustajatoiminta sopisi parhaiten juuri parhaiten nuorisovaltuuston jäsenille.
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Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 25.9.2017 § 14 päättänyt esittää kunnanhallitukselle ns. tutortoimintaa halukkaiden nuorisovaltuuston jäsenten tai varajäsenten sekä vapaaehtoisten kunnanvaltuutettujen kesken. Hyvinvointilautakunta ehdottaa, että kunnanvaltuustosta etsittäisiin halukkaita valtuutettuja tutoreiksi avustajatoiminnasta kiinnostuneille nuorisovaltuuston jäsenille tai varajäsenille. Vapaaehtoiset
kunnanvaltuutetut ottaisivat toiminnasta kiinnostuneet nuoret mukaan valtuustotyöskentelyynsä.
Kunnanhallitus pyytää tutortoimintaan halukkaita kunnanvaltuutettuja ilmoittautumaan vapaa-aikaohjaajalle, joka välittää tiedot eteenpäin nuorisovaltuustolle.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

10. 112 allekirjoittajaa (ens. Alisa Torkko ja Ada Minni) ovat 11.5.2017 tehneet
kuntalaisaloitteen, että nuorille osoitettaisiin oma paikka, missä he voisivat olla rauhassa.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 33 todennut, että kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnan painopistealueisiin ja kehittämistarpeisiin nuorisotilan tilatarpeen selvityksen tekemisen 30.6.2017 mennessä.
Nuorisotilana Isossakyrössä toimii tällä hetkellä Pohjankyrön talon alakerran
kahviotila. Nuorisotilan aukioloajat on suunnattu eri-ikäisille nuorille siten, että eri
ikäryhmille on omat aikansa. Kävijämäärä on keskimäärin n. 20 nuorta, vaihdellen
ikäryhmästä riippuen 10-30 nuorta kerrallaan. Nuorisotilalla kävi vuonna 2016 n.
1.500 nuorta.
Tällä hetkellä joudutaan ottamaan huomioon myös muut tilan käyttäjät, joita on
harrastusryhmistä juhlatilaisuuksien kahvituksiin. Ei ole siis mahdollista sisustaa ja
järjestellä nuorisotilaa täysin nuorten näköiseksi ja nuorten ehdoilla.
Sivistyslautakunta esittää tilantarveselvityksessään, että toimiva ja ihanteellinen
nuorisotila käsittää useita eri osa-alueita. Parhaimmillaan tila on riittävän iso, jotta
sinne mahtuu tarpeeksi istumapaikkoja, pöytätilaa syömistä ja askartelua varten
sekä isoimmat pelipöydät (biljardi, pingis, ilmakiekko). Lisäksi tietysti sitten pienemmät asiat, kuten tietokonepiste, tv-taso sisältöineen jne. Varustusta huolletaan ja
päivitetään säännöllisesti. Tilan tulisi olla kutsuvan näköinen nuorille. Tähän kuuluu
esimerkiksi nuorten näköinen värimaailma sekä lisämukavuudet kuten esim. torkkupeitot ja tyynyt. Nuorisotilassa tulee työskennellä alan ammattilaisia, jotka huolehtivat tilan turvallisuudesta ja siitä, että siellä on kaikilla hyvä ja mukava olla. Ihanteellinen määrä ohjaajia on tilan koosta riippuen vähintään kaksi.
Sivistyslautakunta ehdottaa, että nuorisotilalle osoitetaan muu sopiva pelkästään
nuorisotoiminnalle varattu tila.
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Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.9.2017 § 15 todennut, että nykyisten
henkilöstöresurssien puitteissa nuorisotilaa pidetään auki kolme kertaa viikossa, tiistai- ja torstai-iltaisin sekä perjantai-iltapäivisin. Nuorisotilassa on aina aikuinen valvoja, joka työskentelee tilassa yksin.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nuorisotilalle osoitettaisiin uudet tilat ja vaihtoehtoina tutkittaisiin joko kerhotupaa (seurakunnan omistama tila),
Ikolan koulua, kunnanvirastolta kuntosalilta vapautuvia tiloja tai uuden liikuntahallin
yhteyteen rakennettavia uusia nuorisotiloja. Lautakunta on esittänyt myös talousarvioesityksessään vuodelle 2018 määrärahaa nuorisotilan tuntityöntekijälle aukioloaikojen lisäämiseksi.
Kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 55 hyväksymä vuoden 2018 talousarvio sisältää mm.
seuraavan määräajan, jota kunnanhallitus on tarkentanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa 11.12.2017 § 207 seuraavasti (kursiivilla): Kunnan johtoryhmä laatii
Ikolan koululle, Pohjankyröntalolle ja Kotiteollisuustalolle käyttösuunnitelmat toukokuun 2018 loppuun mennessä.
- Käyttösuunnitelmaan voi sisältyä myös muita kunnan kiinteistöjä, esitys tehdään
kunnanhallitukselle
Johtoryhmä on työstänyt käyttösuunnitelmaa kokouksissaan kevään aikana sekä
tehnyt katselmuksen kohteisiin. Käyttösuunnitelmaan sisällytettiin edellä mainittujen
kiinteistöjen lisäksi tällä hetkellä päiväkotikäytössä oleva Nuppulan kiinteistö, johon
nuorisotila voitaisiin sijoittaa vuonna 2019.
Kunnanhallitus käsittelee johtoryhmän laatimaa käyttösuunnitelmaa kokouksessaan
21.5.2018.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
11. 22 allekirjoittajaa (ens. Merja Koski) ovat 16.6.2017 tehneet kuntalaisaloitteen
Isonkyrön hoivaosaston muuttamiseksi tehostetun palvelun asunnoiksi.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 14.9.2017 § 49 todennut aloitteen allekirjoittaneiden esittävän, että kunta ryhtyisi pikaisiin toimiin muuttaakseen hoivaosaston tehostetuksi palveluasumiseksi. Aloitteentekijöiden mielestä on tärkeää se, että
isokyröläiset saavat jatkossakin ympärivuorokautista hoitoa omassa kunnassa. Aloitteentekijöiden mielestä 35-paikkainen palvelukoti ei yksistään riitä vastaamaan tähän tarpeeseen. Aloitteentekijöiden mukaan pitkäaikainen laitoshoito on vanha
jäänne ja laitoshoitoa onkin muutettu muissa kunnissa tehostetuksi asumispalveluksi. Aloitteessa kerrotaan, että hoivaosastolla on jatkuvasti pitkäaikaisessa hoidossa keskimäärin 19 isokyröläistä ikäihmistä. Pitkäaikainen laitoshoito ei ole lain
puitteissa enää luvallista, muuta kuin lääketieteellisin, asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvin perustein.
Vanhusneuvosto on käsitellyt kyseistä aloitetta kokouksessaan 17.8.2017. Vanhusneuvoston kanta asiaan on se, että he suosittelevat lämpimästi sitä, että hoivaosasto muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi.
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Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että aloitetaan hankesuunnitelma hoivaosaston muuttamisesta tehostetuksi palveluasumiseksi
ja että vuodelle 2018 varataan investointirahaa hankesuunnitelmaa varten.
Kunnanhallitus on asettanut 11.1.2018 § 14 toimikunnan ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen uudelleenarvioimiseksi. Toimikunnan tehtävänä on ollut laatia
suunnitelma ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen järjestämiseksi vuoteen
2030 saakka sote- ja maakuntauudistus huomioiden.
Kunnanhallitus on 7.5.2018 § 82 merkinnyt Ikäihmisten sosiaalipalvelujen toimikunnan loppuraportin tiedoksi. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä sen jälkeen, kun
ns. maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

12. Marjo Mäkinen on 18.6.2017 päivätyllä kuntalaisaloitteella esittänyt Peippoosentien kevyenliikenteen ja kadun rakentamista Korventielle asti vuonna 2018.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 81 päättänyt, että kevyenliikenteenväylän ja reitin suunnittelu aloitetaan vuoden 2018 aikana. Kadun rakentamisen
valmistelu aloitetaan, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankkeille investointimäärärahaa. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2018 § 26 todennut, että vuoden 2018
talousarviossa on 100.000 euron investointimääräraha Peippoosen alueen tiestön
rakentamiseen. Tekninen johtaja on pyytänyt tarjousta kevyenliikenteenväylän
suunnittelusta Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle. Myönnetyllä määrärahalla ei kyetä toteuttamaan kevyenliikenteen väylää taikka muitakaan liikenneratkaisuja koko esitetylle matkalle. Määrärahalla voidaan vuoden 2018 aikana toteuttaa
suunnittelu valitun ratkaisun mukaan sekä esim. pienehkö osa kevyenliikenteenväylästä. Tekninen lautakunta päätti, että kevyen liikenteen väylä rakennetaan Harvakyläntieltä alkaen Peippoosentien vartta pitkin Siukuntien suuntaan asemakaavan
mukaisesti.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

13. 12 allekirjoittajaa (ens. Jonna Mannermaa) ovat 26.6.2017 tehneet kuntalaisaloitteen, että Riihimäen asuntoalueelle rakennettaisiin lasten leikkikenttä.
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Tekninen lautakunta on päättänyt 26.9.2017 § 82 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Riihimäen alueelle rakennettavalle leikkikentälle investointimäärärahaa 40.000 euroa vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi lautakunta esittää,
että aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Hanke on vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman investointiosassa suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2019.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

14. Erkki Kuusikko esittää 13.7.2017 kuntalaisaloitteessaan, että Isonkyrön kuntaan valmistellaan ja hyväksytään pikaisesti yhdenvertaisuussuunnitelma.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.3.2018 § 50 hyväksynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

15. Kalervo Mielty on 18.8.2017 jättänyt kuntalaisaloitteen koskien ns. Perttilän ruutikellarin kunnostusta.
Tekninen lautakunta on päättänyt esittää 26.9.2017 § 83 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeen kustannuksiin ei osallistuta, koska ko. rakennus on yksityisessä omistuksessa. Lisäksi lautakunta esittää, että aloite todetaan
teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

16. Erkki Kuusikko esittää kuntalaisaloitteessaan 31.8.2017, että kuntalaisille jaettaisiin ilmaisia uintilippuja.
Hyvinvointilautakunta on päättänyt 16.11.2017 § 27, että jokaiselle isokyröläiselle
tarjotaan mahdollisuutta käydä veloituksetta uimahallissa yhteensä neljä kertaa vuoden 2018 aikana. Kampanjakuukaudet ovat tammikuu ja elokuuta 2018, joiden kummankin aikana Isonkyrön kunnan asukas voi käydä uimahallissa veloituksetta kaksi
kertaa. Kampanja ei koske ryhmäkäyntejä.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________

17. Maija Leppäniemi esittää 27.9.2017 kuntalaisaloitteessaan, että Tolkintielle lisätään hidasteita.
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Tekninen lautakunta on käsitellyt vastaavaa aloitetta kokouksessaan 12.2.2013 § 15
ja on tällöin todennut, että Tolkintien nopeusrajoituksia on teknisen osaston toimesta
tarkkailtu tallentavan nopeusnäyttötaulun avulla useita kertoja. Raportista voidaan
todeta, että pieniä nopeusrajoitusten ylityksiä on useita, kun taas reiluja nopeusrajoitusten ylityksiä on kohtuullisen vähän. Tilanne ei ole muuttunut ratkaisevasti aiheen
edellisen käsittelyn jälkeen.
Tekninen lautakunta on todennut 23.4.2018 § 28, että pieniä nopeusrajoitusten ylityksiä ei voida välttää hidasteita rakentamalla. Tolkintien ajonopeuksia tarkkaillaan
säännöllisesti, mikäli ajonopeudet kasvavat, otetaan asia uudelleen käsittelyyn.
Lautakunta toteaa aloitteen olevan osaltaan loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
18. Harri Collin esittää 13.10.2017 kuntalaisaloitteessaan, että Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle tehtäisiin kevyen liikenteen väylä.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 81 päättänyt, että kevyenliikenteenväylän ja reitin suunnittelu aloitetaan vuoden 2018 aikana. Kadun rakentamisen
valmistelu aloitetaan, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankkeille investointimäärärahaa. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2018 § 29 todennut, että liikennejärjestelyt Peippoosen asuinalueelta valtatielle ovat nykymuodossa hankalat. Tervajoen
liikennejärjestelyjä selvitetään Tervajoen asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tervajoen osayleiskaavassa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja kevyenliikenteenväylälle Peippoosesta Kylkkälän koululle.
Vuoden 2018 talousarviossa on 100.000 euron investointimääräraha Peippoosen
alueen tiestön rakentamiseen. Myönnetyllä määrärahalla ei kyetä toteuttamaan kevyenliikenteen väylää taikka muitakaan liikenneratkaisuja koko esitetylle matkalle.
Määrärahalla voidaan vuoden 2018 aikana toteuttaa suunnittelu valitun ratkaisun
mukaan sekä esim. pienehkö osa kevyenliikenteenväylästä.
Kevyenliikenteenväylän suunnittelusta Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle on pyydetty tarjous keväällä 2018.
Tekninen lautakunta päätti 23.4.2018, § 29, että jatketaan valmistelua kevyenliikenteen reitistä Rullontien kautta ja aloite todetaan lautakunnan osalta keskeneräiseksi.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
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19. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaaajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
20. Pirkko Viljanmaa esittää 28.11.2017 kuntalaisaloitteessaan, että Perttiläntielle
parin kilometrin matkalle laitettaisiin katuvalot.
Tekninen lautakunta on todennut kokouksessaan 23.4.2018 § 30, että tekninen toimi
neuvottelee katuvalaistuksen rakentamisesta Perttiläntielle valtion tieviranomaisen
kanssa. Lautakunta toteaa aloitteen olevan osaltaan loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi em. selvityksen
aloitteiden käsittelystä.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että aloitteiden 8 ja 10 käsittelyt ovat kesken. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.
_________

Kvalt 31.5.2018, 13 §
PÄÄTÖS:

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti eli aloitteet 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20 ovat loppuun käsiteltyjä ja aloitteiden 3, 7, 8, 10, 18 ja 19 käsittely on kesken.
_________
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
Tark.ltk 15.5.2018, § 34
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä mm. on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
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;
24.1.2018 § 7, 26.3.2018 § 11, 9.4.2018 § 17, 16.4.2018 § 22, 26.4.2018 § 26 ja
7.5.2018 § 30.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen sivu sivulta läpi ja esittää kunnanvaltuustolle, että
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi ja että

•

tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017

•

kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2019 talousarviokäsittelyä.

Tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen, joka on liitteenä.
Merkittiin, että Erja Hakola poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta siltä
osin, kun arviointi kohdistui kunnanhallituksen sekä ympäristölautakunnan alkuvuodesta tehtyihin päätöksiin, klo 16.34-16.44 ja 17.23-17.30. Varapuheenjohtaja Timo
Karhu toimi puheenjohtajana em. ajat.
Merkittiin, että Antti Nyrhinen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta siltä
osin, kun arviointi kohdistui kunnanhallituksen sekä ympäristölautakunnan alkuvuodesta tehtyihin päätöksiin, klo 16.34-16.44 ja 17.23-17.30.
Varajäsen Mika Komsi osallistui ko. toimikauden arviointiin, paikalla klo 16.10.18.10.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
31.5.2018

Sivu
37

Merkittiin, että Jarkko Karhu poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta siltä
osin, kun arviointi kohdistui teknisen palvelualueen käsittelyyn (jäsen 14.6.2017
saakka), klo 17.06-17.17.
Merkittiin, että Raili Varo poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta siltä osin,
kun arviointi kohdistui elinkeino- ja kaavoitusjaoston sekä sivistyksen palvelualueen
käsittelyyn (jäsen 14.6.2017 saakka) klo16.45-16.50 ja 16.55-17.01.Varajäsen Soile
Hakala osallistui ko. toimikauden arviointiin, paikalla klo 16.10-18.10.
__________
Khall 21.5.2017, 93 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 31.5.2018, 14 §
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Timo Karhu esitteli tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen.
Keskustelun jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen tarkastuslautakunnan ehdotuksen 15.5.2018 § 34 yksimielisesti eli kunnanvaltuusto päätti, että
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi ja että

•

kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2019 talousarviokäsittelyä.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi tämän asian käsittelyn aikana klo
18.43-18.52.
_________
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VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS
Khall 26.3.2018, 64 §
Kuntalain 113 §:n mukaan:
”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai
pormestari.”
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Isonkyrön kunnan tilikauden 1.1.2017–31.12.2017 tulos osoittaa
1.613.140,35 euron ylijäämää. Kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan.
Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion 315.853 euroa ylijäämäisenä. Talousarviovuoden aikana talousarvioon 2017 tehtiin valtuustoon nähden
sitovalla tasolla yksi muutos investointiosan maan ostoon ja myyntiin.
Tilikauden budjetoitua parempi tulos johtuu pääosin jokaisen palvelualueen menomäärärahojen alittamisesta. Henkilöstökulujen budjetoitua alhaisempi toteutuma jokaisella palvelualueella johtuu mm. sivukulujen budjetoitua alhaisemmasta toteutumisesta. Budjetointivaiheessa sivukulujen merkittävä aleneminen ei ollut vielä tiedossa. Niin ikään sijaisia on palkattu vain harkiten, mm. sairausloman ajaksi ei ole
palkattu sijaista, mikäli tehtävät on pystytty hoitamaan muutoin.
Hallintopalveluissa säästöt syntyivät henkilöstökulujen lisäksi mm. pelastuslaitoksen
ja maaseutuhallinnon kulujen budjetoitua alhaisempana toteutumana. Satunnaisissa
tuotoissa on esitetty lomituspalveluiden järjestämisestä aiheutuneiden hallintopalveluihin kirjattuihin eläkemenoperusteisten ja varhe-maksujen korvaukset Kurikan kaupungilta aiemmilta vuosilta.
Elinkeinopalveluissa kuluja toteutui 34.000 euroa budjetoitua vähemmän.
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Perusturvapalveluissa terveydenhuollon asiakaspalveluiden ostoja toteutui n. 85.000
euroa budjetoitua vähemmän. Toimeentuloturvassa kuluja toteutui 141.000 euroa
budjetoitua vähemmän. Sosiaalipalveluissa menoja kertyi kokonaisuudessaan
257.000 budjetoitua vähemmän.
Sivistyspalveluissa toimintatuotot ovat ylittyneet n. 50.000 eurolla ja ulkoiset toimintakulut alittuneet n. 200.000 eurolla. Tuottojen ylitys muodostuu lähinnä hanketuloista, joita ei oltu budjetoitu, koska hankehakemukset tehtiin vasta loppuvuodesta.
Toimintakulujen alitus johtuu Varhaiskasvatus -tulosyksikön lasten kotihoidontuesta,
musiikkikoulutuksen ja kansalaisopetuksen ostopalveluista n. 73.000 euroa sekä
muiden palvelujen ostoista n. 24.000 euroa. Perusopetus- ja lukiokoulutus -tulosyksikön henkilöstökulujen alitus on n. 71.000 euroa mm. viran täyttämättä jättämisen
vuoksi. Sivistyspalveluissa on lisäksi muodostunut pieniä säästöjä eri tiliryhmissä
useilla kustannuspaikoilla.
Hyvinvointipalveluissa säästöt syntyivät lähinnä sisäisistä vuokrista ja siivouksesta.
Teknisissä palveluissa toimintatuotot ovat alittuneet n. 350.000 eurolla ja toimintakulut ovat alittuneet lähes 530.000 eurolla. Vesilaitoksen toimintatuotot ylittyivät 33.000
eurolla, johtuen lähinnä kesällä tehdystä muutoksesta, jonka myötä liittymismaksut
näkyvät tulona, eivätkä velkana taseessa kuten tähän saakka. Liittymismaksujen
näkyminen tulona koskee myös viemärilaitosta, jonka toimintatuotot ylittyivät n.
30.000 eurolla. Viemärilaitoksen toimintakulut sen sijaan jäivät yli 52.000 euroa arvioitua pienemmiksi, johtuen lähinnä Kyrönmaan Jätevesi Oy:n selvästi vuotta 2016
pienemmästä laskutuksesta. Talvi 2016-2017 oli melko lämmin, josta johtuen kiinteistöjen osalta kulut olivat n. 135.000 euroa arvioitua pienemmät. Lämmin talvi näkyy matalampina lämmitys- ja esim. pihojen aurauskuluina. Uimahallin osalta tuotot
jäivät n. 82.000 euroa arvioitua pienemmiksi, mutta myös kulut jäivät yli 110.000 euroa arvioitua matalammiksi. Molempia selittää sekä postin että matkahuollon palveluiden arvioitua vähäisempi käyttö. Sekä ruokahuollon että siivouksen osalta kulut –
ja tätä myöden myös tuotot – jäivät n. 10 % arvioitua pienemmiksi. Näiden molempien tulosyksiköiden osalta erot arvioituun johtuvat mm. siitä, että laitteistojen huoltokulut olivat selvästi arvioitua alhaisemmat sekä siitä, että varsinkin lyhyempiä sijaistuksia on hoidettu omalla henkilöstöllä eikä näihin ole palkattu uusia tekijöitä.
Näiden lisäksi monilla kustannuspaikoilla on tullut pieniä ylityksiä ja alituksia sekä
tuottojen, että kulujen osalta.
Talousarviossa 2017 verotuloja arvioitiin kertyvän yhteensä 15,5 miljoonaa euroa
vuonna 2017. Arvio tehtiin kunnallisverotulon osalta vuoden 2016 verotulojen perusteella mm. alueen talouskehitystä hiukan ennakoiden. Kunnallisveroa kertyi 623.000
euroa budjetoitua vähemmän, mutta kiinteistöveron tuotto toteutui lähes arvioidusti
ja yhteisöveroa kertyi 193.000 euroa budjetoitua enemmän. Verotuloja kertyi yhteensä 437.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa budjetoitiin, valtionosuudet
toteutuivat budjetoidusti, 13,1 miljoonaa euroa.
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Kaavoitusaikataulusta johtuen Lapinmäen alueen tiestön ja viemäröinnin rakentaminen siirtyi vuoteen 2018. Kotiteollisuustalon katon korjaukseen kunnanhallitus päätti
palata vuoden 2018 talousarvion valmistelussa, jolloin se siirrettiin taloussuunnitelmavuodelle 2019. Muilta osin investointihankkeet toteutuivat suunnitellusti.
Korkomenot toteutuivat budjetoitua alhaisempina loppuvuodesta 2016 tehdystä ylimääräisestä lainanlyhennyksestä johtuen. Uutta lainaa ei nostettu vuonna 2017, lainamäärä tilikauden 2017 lopussa oli 1.875.000 euroa (401 euroa/asukas).
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy tilinpäätöskirjaan.
Tilikauden ylijäämä 1.613.140,35 euroa lisätään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa. Ko. kirjauksen jälkeen kertyneeksi ylijäämäksi
muodostuu 9,98 milj. euroa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti valtuuttaa hallintojohtajan tekemään
stilistisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan.
__________

Khall 21.5.2018, 94 §
Tilintarkastajan havaintojen perusteella tilinpäätöskirjaan on tehty muutamia stilistisiä korjauksia: s. 64 tunnuslukujen pyöristyksiin, s. 68 yhteen tunnuslukuun sekä s.
82 konsernin liitetietoihin. Tehdyt korjaukset ovat stilistisiä eivätkä kohdistu varsinaisiin tilinpäätöslaskelmiin eivätkä vaikuta tilikauden tulokseen. Ko. sivut on toimitettu
tarkastuslautakunnalle 15.5.2018.
Tilintarkastaja on liitteenä olevassa 7.5.2018 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 15.5.2018 § 34 hyväksynyt arviointikertomuksen sekä päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi ja että

•

tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017
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kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2019 talousarviokäsittelyä.

Kunnanhallitus
1) toteaa, että tilinpäätöskirjaan on tehty em. stilistiset korjaukset sekä
2) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 31.5.2018, 15 §
PÄÄTÖS:

Keskustelun jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto
yksimielisesti hyväksyi tarkastuslautakunnan 15.5.2018 § 34 ehdotuksen eli kunnanvaltuusto päätti, että
• tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.
_________
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LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2018 - 2022

Hyvltk 21.2.2018, 9 §
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi on kunnan tai useamman kunnan yhdessä laadittava kunnan tai kuntien toimintaa koskeva lastensuojelun suunnitelma (LastensuojeluL 417/2007, 12§).
Lastensuojelun suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma sisältää kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan kannalta keskeistä tietoa. Suunnitelman sisältö tulee huomioida laadittaessa kuntalain mukaista talousarviota. Suunnitelma on sekä strateginen
että konkreettinen työväline lasten ja nuorten hyvinvointityön toteuttamiseen. Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta on vastannut Isonkyrön nuorisotoimen monialainen työryhmä. Ensimmäinen hyvinvointisuunnitelma laadittiin
vuosille 2014 - 2018 ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.4.2014.
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaluonnoksesta 2017 - 2021 on pyydetty lausunnot nuorisovaltuustolta, sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta sekä perusterveydenhuollon palveluista vastaavalta perusturvalautakunnalta. Lausuntokierroksen jälkeen hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointisuunnitelman kokouksessaan ja tämän jälkeen suunnitelma etenee kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Sivistyslautakunnan lausunto 14.11.2017:
Sivistyslautakunta esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 20172021 hyväksymistä.
Teknisen lautakunnan lausunto 28.11.2017:
Tekninen lautakunta esittää hyvinvointilautakunnalle, että se
Pyrkii vastaamaan liikuntatilojen riittämättömään määrään rakennuttamalla uuden liikuntahallin, mikäli siihen saadaan valtionavustusta budjetoidun mukaisesti
-

Pitää ulkoliikunta-alueet ja leikkipuistot kunnossa, sekä pyrkii perusparantamaan niitä budjetin määräämissä rajoissa, mahdollisuuksien mukaan vähintään
1 paikka vuodessa

-

Pyrkii jatkossakin rakennuttamaan kevyenliikenteen väyliä erityisesti koulujen
läheisyyteen kaavoitetuille asuinalueille niin, että ne ovat turvallisia kulkureittejä

-

Pyrkii lisäämään julkisten alueiden turvallisuutta esim. tallentavalla kameravalvonnalla.

Perusturvalautakunnan lausunto 14.12.2017:
- suunnitelmassa on monipuolisesti käsitelty lasten ja nuorten tilannetta Isossakyrössä,
- suunnitelma on informatiivinen ja kattava
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Nuorisovaltuuston lausunto 7.2.2018:
Tilaston tulkintavirhe sivulla 13 huomattiin ja pyydetään korjattavaksi. Oli positiivinen
yllätys, että yläkoulun oppilaskunta, lukion oppilaskunta ja tukioppilastoiminta oli
mainittu. Niissä kuitenkin olisi vielä parantamisen varaa ja nuorisovaltuusto toivoo,
että niitä voitaisiin jollain määrin tukea.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan lisätään kouluterveyskyselyn tuloksia yläkoulun osalta. Lisäksi sivistyspalveluilta pyydetään lisäyksiä erityisopetusta ja kiusaamista koskeviin kohtiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittelyä jatketaan seuraavassa hyvinvointilautakunnan kokouksessa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 26.4.2018, 17 §
Lautakunnan pyytämät muutokset hyvinvointisuunnitelmaan on tehty. Hyvinvointisuunnitelmaan on myös päivitetty uudet tiedot koskien päivähoitopaikkoja. Lisäksi
hyvinvointisuunnitelma on päivitetty koskemaan vuosia 2018 - 2022. Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitteenä 2.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä 2 olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2022 hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 21.5.2018, 97 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2022, liite 2 hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 15.1.2018, 15 §
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 30 valinnut ympäristölautakunnan toimikaudeksi
2017–2021 seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Esa-Matias Heinonen
Marjut Pukkinen
Pentti Hänninen
Merita Buck
Pekka Kultti
Maiju Koivusalo
Liisa Kuusikko
Yrjö Welling

Ari Antila
Pirkko Viljanmaa
Väinö Pollari
Eila Rantala
Esa Killinen
Merja Högnäsbacka
Veli-Matti Kivimäki
Raija Saari

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Pentti Hänninen
Esa-Matias Heinonen

Veli-Matti Kivimäki on 27.11.2017 saapuneella kirjeellään ilmoittanut muuttaneensa
Isostakyröstä ja siten menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnanvaltuuston 3. varavaltuutettuna sekä ympäristölautakunnan jäsenenä.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrän
jäädessä vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

toteaa Veli-Matti Kivimäen menettäneen vaalikelpoisuutensa ja toteaa hänen
luottamustoimensa kunnanvaltuuston 3. varavaltuutettuna sekä ympäristölautakunnan varajäsenenä päättyneiksi

-

valitsee Veli-Matti Kivimäen sijaan ympäristölautakuntaan varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
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merkitsee tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 22.3.2018, 3 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja ympäristölautakuntaan Liisa Kuusikon henkilökohtaiseksi
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin yksimielisesti Simo Perkiö.
_________

Keltk 24.4.2018, 20 §
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 4. varavaltuutettu on Simo Perkiö. Kuntavaaleissa 2017 seuraavaksi eniten ääniä ja vertausluvun 36,556 sai Nina Perkiö.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 3.
varavaltuutetuksi Simo Perkiön ja 4. varavaltuutetuksi Nina Perkiön.
__________

Khall 21.5.2018, 104 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt
Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen 3. varavaltuutetuksi Simo Perkiön
ja 4. varavaltuutetuksi Nina Perkiön.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 31.5.2018, 17 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VALTUUSTOALOITE
Erkki Kuusikko jätti SDP:n valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen energiankäytön tehostamisesta ja aurinkoenergian hyödyntämisestä sähkön ja lämmön tuottamisessa kunnan kiinteistöihin.
_________
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Kunnallisvalitus
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 12, 13, 14, 15, 16
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 10, 11, 17
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

