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LAILLISUUS JA
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Todettiin.

ASIAT §

27 - 38

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

65

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä

Jaana Järvi-Laturi

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa
.11.2018
Allekirjoitus

Sami Nikula
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Väinö Pollari

Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi keskiviikkona 14.11.2018 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 27 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsun lähettämisen jälkeen kunnanvaltuustolle on toimitettu tarkastuslautakunnan valmistelema ehdotus tilintarkastusyhteisön valinnasta. Kunnanvaltuusto
päätti yksimielisesti ottaa lisäasian § 38 käsiteltäväkseen.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 28 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Nikula ja Väinö Pollari.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KYRÖÖNTIEN ALUEELLA / OIKAISUKEHOTUS
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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
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 tarjottu 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.
_________

Khall 17.9.2018, 153 §
Maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaan:
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään muutoksenhausta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kunnan hyväksyttyä yleiskaavan tai asemakaavan
tehdä kunnalle kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi.
Oikaisukehotus tulee tehdä kaavaa koskevan päätöksen valitusajan kuluessa.
Oikaisukehotuksen antamiseen ei saa valittamalla hakea muutosta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoitettava oikaisukehotuksen
tekemisestä hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden on ilmoituksen saatuaan lähetettävä kunnalle tiedot päätöksestä tehdyistä valituksista. Hallinto-oikeuden tulee
myös ilmoittaa valittajille tehdystä oikaisukehotuksesta.
Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.
Kunnanvaltuuston päätökseen on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jättänyt 26.6.2018 päivätyn oikaisukehotuksen, jossa he katsovat, että Kyrööntien kaavamerkintä on maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin vastainen ja vaativat kaavaa oikaistavaksi siten, että Kyrööntien osuus osoitetaan asemakaavassa kaduksi.
Muilta osin päätökseen ei kohdistu valituksia tai oikaisukehotuksia.
Kunnanhallitus on 27.8.2018 § 143 päättänyt määrätä Keskustan asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella tulemaan voimaan maakäyttö- ja
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rakennuslain 201 §:n perusteella lukuun ottamatta päätöksen liitekarttaan merkittyä
tiealuetta ja siihen välittömästi rajoittuvia liittymäkieltomerkintöjä.
Kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavakartassa Kyrööntie, mt 7202 on merkitty liikennealueena (LT).
Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisesti maanteiden liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden
jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa muuta kuin paikallista liikennettä.
ELY-keskus katsoo, että Kyrööntie 7202 palvelee pääasiassa paikallista liikennettä,
liikennettä, joka ohjautuu valtatietä 18 Isonkyrön keskustaan ja sen läheisille asumiseen tarkoitetuille alueille eikä se täten ole edellä mainitun mukaisesti maantietä.
ELY-keskuksen lausunnossa luonnoksesta (22.1.2018) ja lausunnossa ehdotuksesta (4.4.2018) on tuotu esille, että Kyrööntien (7202) osuus tulee muuttaa kaavassa kaduksi.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on ehdotusvaiheen vastineessa ELY-keskuksen lausuntoon todennut vastineessaan seuraavaa:
”Kyrööntie on yhdystienä rantatie 7200 Isokyrö - Tuurala ja 7210 Tuurala –
Oravainen väli liittyen valtatie 8:aan. Paikallisen liikenteen lisäksi Kyrööntietä
käyttävät läpikulkuun raskas liikenne (mm. puukuljetukset) ja pohjoiseen menevät
matkailijat. MRL:n mukaisesti kaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kyrööntie on tarkoituksenmukaista käsitellä erillisenä kaavaprosessina siten, että kokonaisuuteen saadaan mukaan myös Knaapilantien risteyksen
jälkeinen osuus.”
-Kaavoittajan kanssa on järjestetty neuvottelu 24.8.2018. Neuvottelussa katsottiin,
että Kyrööntien voidaan katsoa pääasiassa palvelevan paikallista liikennettä ELYkeskuksen esittämällä tavalla, vaikka osa liikenteestä on kunnan vastineessa esittämällä tavalla läpikulkuliikennettä. Näin ollen ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukainen näkemys on perusteltu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 a §:n mukaan asemakaavassa kaduksi osoitettu
maantie muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty.
Korjattu kaavakartta ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto tekee oikaisukehotuksen johdosta MRL 195 §:n 4 momentin mukaisen kaavaa koskevan
päätöksen, jolla kaavaa muutetaan siten, että Kyrööntien osuus merkitään kaduksi
välillä Knaapilantie – korttelin 1201 länsinurkka (620 m).
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 a §:n mukaan asemakaavassa kaduksi osoitettu
maantie muuttuu kaduksi kadunpitopäätöksellä. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty.
Kaikilla valitukseen oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 8.11.2018 § 29
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
8.11.2018

Sivu
73

ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 17.9.2018, 157 §
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus on 31.8.2018 esittänyt jäsenkunnilleen, että perussopimusta muutetaan 1.1.2019 alkaen palvelujen ja niiden järjestämisen sekä jäsenkuntien lukumäärän osalta.
Kuntalain 57 §:n mukaan:
”Jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa,
jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen
ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.”
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus on hyväksytty jäsenkunnissa 2012, ja se on tullut voimaan 1.1.2013. Perussopimuksen voimaan tulon jälkeen Sosiaalihuoltolaki on muuttunut sisällöltään ja pykäliltään merkittävällä tavalla v. 2015 alusta lukien. Samoin jäsenkuntien lukumäärä on muuttunut,
koska Jalasjärven kunta ja Kurikan kaupunki ovat yhdistyneet.
Uusittu Sosiaalihuoltolaki on perusta tuotettaville asumispalveluille ja laitospalveluille. Niistä on maininta myös erityishuoltolaissa (§ 32), jota muutettiin 10.6.2016.
Vuonna 2015 voimaan tullut Kuntalaki edellyttää (§ 90), että hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kuntayhtymän valtuusto on vahvistanut Kuntalain mukaisen hallintosäännön 16.11.2016. Lisäksi perussopimuksen voimaantulosta määräävä Kuntalain pykälä on vaihtunut.
Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan voimassa oleva perussopimus. Kuntayhtymän hallituksen esittämät muutokset perussopimukseen on esitetty seuraavassa
tummennettuna.
1. Perussopimuksen 2 §:n 1. momentti kuuluu seuraavasti:
”Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan
1) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) säädettyjä palveluja;
2) vammaisten ja vajaakuntoisten työhönkuntoutuspalveluja sekä työllistymistä
edistäviä palveluja;
3) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa
laissa (380/87 = vammaispalvelulaki) tarkoitetuista vammaispalveluista palveluasumista, kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta ja tulkkipalveluja,
4) lastensuojelulaissa (683/83) tarkoitettuja laitospalveluja ja niihin liittyviä avohuollon tukipalveluja,
5) kehitysvammalaissa ja vammaispalvelulaissa tarkoitetuille vammaisille henkilöille asuntoja jälleenvuokrausmenettelyä käyttäen,
6) päihdehuoltolaissa (41/86) tarkoitettuja palveluja laitoshoitona, katkaisuhoitona
ja klinikkatoimintana sekä
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7) sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 21 §:n mukaisia asumispalveluja ja
22 §:n mukaisia laitospalveluja.”
2. Perussopimuksen 2 §:n 2. momentti kuuluu seuraavasti:
”Edellä 1. momentin 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdissa tarkoitettuja toimintoja ja palveluja
järjestetään vain niiden kuntien puolesta, jotka ovat päättäneet asianomaiseen
toimintaan osallistumisesta”.
3. Perussopimuksen 3 §:n 1. momentti kuuluu seuraavasti:
”Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki,
Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, Teuva, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vimpeli, Vöyri ja Ähtäri”.
4. Perussopimuksen 7 § kuuluu seuraavasti:
”Valtuuston toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä”.
5. Perussopimuksen 23 § kuuluu seuraavasti:
”Tämä perussopimus tulee voimaan, kun Kuntalain 57 § 1 momentin edellyttämä vähimmäismäärä kuntayhtymän jäsenkunnista on sen hyväksynyt”.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimukseen hyväksytään edellä esittelytekstissä esitetyt muutokset
1.1.2019 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 8.11.2018 § 30
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA
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.
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Varajäsen Mika Komsi osallistui ko. toimikauden arviointiin, paikalla klo 16.10.18.10.
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.
_________
Khall 1.10.2018 § 166
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Seuraava lausuntoesitys sisältää myös
lautakuntien lausunnot.
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Kunnanhallitus
Arviointikertomuksessa on todettu, että kunnanhallitus saavutti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyvin. Tarkastuslautakunnan havaintoja ja suosituksia koskien
kunnanhallitus lausuu seuraavaa: Lautakuntien ja viranhaltijoiden ratkaisuvalta on
määritelty hallintosäännössä. Hallintosäännön 169 §:n mukaisesti toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin myös viranhaltijan
tekemissä päätöksissä. Viranhaltijapäätösten julkisuus määräytyy julkisuuslain mukaisesti. Aloitteiden käsittelyn nopeuteen vaikuttaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden laatu ja laajuus. Aloitteiden käsittelyä on nopeutettu vuoden 2018 aikana ja
siihen kiinnitetään edelleen huomiota.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 17.9.2018, 46 § päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston selvitys arviointikertomuksen johdosta:
- Yrittämisen elementti Isonkyrön kuntastrategiassa 2025 sisältää palvelulupaukset.
- Lisäksi kunnan näkyvyys paikallisten yritysten ja yrittäjien osalta paranee merkittävästi vuoden 2018 aikana yhteistyössä aloitettavan LED-taulumarkkinoinnin
myötä. Paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia,
jossa yhteistyötä syvennetään. Sekä paikallisia että potentiaalisia kuntaan muuttavia yrityksiä kontaktoidaan kunnanjohtajan ja johtavien luottamushenkilöiden
toimesta.
Hyvinvointilautakunta on 20.9.2018, 25 § päättänyt antaa lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta seuraavasti:
- Aktiivista tapahtumatoimintaa pidetään yllä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa määrärahojen sallimissa puitteissa. Tapahtumatarjontaa pyritään lisäämään yhteistyöllä sekä hankerahoituksilla.
- Hyvinvointilautakunta omalta osaltaan kannustaa nuorisovaltuuston jäsentä
osallistumaan kokouksiinsa ja pitää hänet ajan tasalla lautakunnan asioista.
Nuorisovaltuuston jäseniä kannustetaan osallistumaan sekä lautakuntien että
kunnanvaltuuston kokouksiin ja heille tiedotetaan niistä aktiivisesti.
Perusturvalautakunta on 29.8.2018, 31 § päättänyt merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lausuu seuraavaa:
Kohta 1.
- Perusturvan palvelualueella jatketaan työskentelyä kehittävällä työotteella. Perusturvan palvelualueen kehittämistyössä tavoitteena on se, että asiakkaat saavat
oikea-aikaisia palveluita ja löydetään myös taloudellisesti ketteriä ratkaisuja ilman, että palvelun laatu huononee.
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Kohta 2. ja 3.
- Perusturvan palvelualue on seurannut lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa mm.
näillä kahdella mittarilla (päihteet ja ylipaino), koska muilla palvelualueilla sitä ei
ole tehty. Hyvinvointikertomukseen liittyen hyvinvointia toivottiin seurattavan eri
mittareilla. Jatkossa seuranta voi olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuulla, jos niin päättävät. Perusturvan palvelualueen tehtäviin ei kuulu varsinainen
valistustyö, vaan se on ennemminkin perustason tehtäväalueiden vastuulla mm.
varhaiskasvatus, nuorisotyö, koulut ja terveydenhuolto. Perusturvan palvelualueen asiakkaat tulevat pääsääntöisesti ns. korjaavien palveluiden piiriin, mutta perusturvassa tehdään myös ennaltaehkäisevään työtä. Korjaavien palveluiden piirissä ei ole kaikki isokyröläiset lapset ja nuoret. Perusturvan palvelualueella otetaan usein puheeksi myös päihteet, kun lapsia, nuoria ja heidän huoltajiaan tavataan. Päihteistä puhumisen tavoitteena on ennalta estää esim. päihdekäyttäytymisen jatkuminen. Sosiaalityöstä on käyty kertomassa myös eri yhteistyökumppaneille, jotta tarvittaessa he osaavat ohjata lapsia ja vanhempia avun ja tuen
piiriin sosiaalityöhön. Perusturva tekee yhteistyötä muiden hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta isokyröläisten hyvinvointi vahvistuisi ja paranisi. Isossakyrössä kokoontuu esim. lasten ja nuorten monialainen työryhmä,
jossa seurataan isokyröläisten lasten ja nuorten tilaa. Vuoden 2018 kokouksessa
mm. keskusteltiin päihteiden käytöstä. Valistustyöhön oli yhteinen tahtotila olemassa.
Sivistyslautakunta on 20.9.2018, 27 § on merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja todennut, että suunnitelma päivähoidon tilojen ajanmukaistamisesta valmistuu vuoden 2018 aikana.
Tekninen lautakunta on 21.8.2018, 84 § päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle selvityksenään seuraavaa:
Mittaamisen perimmäinen tavoite on strategian konkretisointi ja palautteen saaminen siitä, miten hyvin suunniteltu strategia toimii operatiivisessa toiminnassa.
Nykyiset mittarit eivät tällaista informaatiota teknisestä toimesta pysty tarjoamaan. Erityisesti niille, jotka eivät ole erityisen hyvin perillä teknisen toimen toiminnasta, mittaritiedot ovat jopa harhaanjohtavia. Strategisesti järkevää ei ole
tavoitella esim. katuvalaistuksen lisäämistä, kun samaan aikaan toimintamenoissa pyritään säästämään. Mittareiden tulisi siis olla helposti seurattavia, toimintaa ohjaavia ja strategiset painopisteet kertovia.
Yleisesti ottaen strategisten mittareiden valintaa ja käyttökelpoisuutta ohjaavat
seuraavat asiat: hyvä mittari on yksinkertainen, ymmärrettävä ja viestittävissä, se
osoittaa kehityksen suunnan, se on ristiriidattomasti määritelty ja sen tunnusluku
on helposti tuotettavissa.
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Mittarit voivat olla tyypiltään hyvinkin erilaisia ja sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia. Mittari voi olla esim. ominaisuus, tunnusluku tai toimenpide.
Tekninen lautakunta on keskustellut arviointikertomuksessa saamastaan palautteesta ja todennut, että se on siltä osin oikeaa, että käytetyt mittarit eivät anna
oikeaa kuvaa teknisen toimen työskentelystä. Suurin osa nykyisin käytössä olevista mittareista on sellaisia, joihin tekninen toimi ei voi itse vaikuttaa. Esimerkiksi
vesiliittymien määrä on riippuvainen kunnan asukasluvun kasvusta, jonka kasvattaminen ei kuulu teknisen toimen tehtäväkenttään. Valtaosa nykyisellään käytetyistä mittareista on vastaavanlaisia.
Saamansa palautteen perusteella tekninen lautakunta näkee tarpeelliseksi kehittää toimintaansa paremmin kuvaavia mittareita. Tavoitteena ovat aitoihin tavoitteisiin sidotut ja huolella asetetut tunnusluvut. Ensimmäiseksi ehdotetaan mittareiden jakamista kahteen kategoriaan: toiminnallisiin ja tavoitteellisiin. Toiminnalliset mittarit kuvaavat kehitystrendejä, eikä niille voida asettaa tavoitearvoja, koska
niihin ei tekninen toimi voi suoraan vaikuttaa. Tällaisia voivat olla esim. vesi- ja
viemäriliittymien määrän kehitys, kaavateiden ja avustettavien yksityisteiden kmmäärä, talousveden kulutus yms.
Tavoitteelliset mittarit ovat sellaisia, joilla aidosti pyritään ohjaamaan toimintaa, ja
joihin tekninen toimi voi suoraan omilla toimillaan suoraan vaikuttaa. Esimerkkinä
tällaisesta voisi olla vaikkapa talousveden laatupoikkeamien lkm/vuosi (tavoite 0
kpl/vuosi) ja toteutetut Oiva-valvonnat (x kpl/vuosi).
Toimivien mittareiden kehitys on pitkäjänteistä työtä ja tulee jatkumaan ainakin
tämän ja seuraavan vuoden. Ensimmäinen versio kuitenkin valmistunee tulevan
syksyn aikana, budjetin laadinnan yhteydessä.
Lautakunta lisäsi edellisen lisäksi, että jatkossa pyritään pöytäkirjoissa laajemmin
perustelemaan tehtyjä päätöksiä.
Ympäristölautakunta
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan todennut ympäristölautakunnan
osalta, että rakennustarkastuksen ja ympäristötoimen vastuualueella tavoitteet on
saavutettu hyvin.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

päättää antaa tarkastuslautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
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ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee em. lausunnon tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 8.11.2018 § 31
PÄÄTÖS:
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN
Khall 23.10.2018, 173 §
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 30 valinnut tarkastuslautakunnan toimikaudeksi
2017–2021 seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Erja Hakola

Lea Knuuttila

Jarkko Karhu (Tuurala)

Heikki Kujala

Timo Karhu

Marjo Ala-Reini

Antti Nyrhinen

Mika Komsi

Raili Varo

Soile Hakala

Puheenjohtaja

Erja Hakola

Varapuheenjohtaja

Timo Karhu

Heikki Kujala on muuttanut Isostakyröstä ja siten menettänyt vaalikelpoisuutensa
tarkastuslautakunnan varajäseneksi.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

toteaa Heikki Kujalan menettäneen vaalikelpoisuutensa ja toteaa hänen luottamustoimensa tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneiksi

-

valitsee Heikki Kujalan sijaan tarkastuslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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Kvalt 8.11.2018 § 32
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja tarkastuslautakuntaan Jarkko Karhun henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Osmo Saari.
_________
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Khall 23.10.2018, 177 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2017 § 14 hyväksynyt hallintosäännön, jonka 179 §:ää
kunnanvaltuusto on muuttanut 7.8.2017 § 139.
Hallintosääntöä on tarkoituksenmukaista ajantasaistaa mm. organisaatiomuutoksista johtuen. Luottamushenkilöiden palkkiota on niin ikään esitetty tarkistettavaksi.
Muutokset on esitetty hallintosääntöluonnoksessa keltaisella.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) hallintosääntö hyväksytään liitteen mukaisesti ja se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen,
2) kumotaan kunnanvaltuuston 23.5.2017 § 14 hyväksymä ja kunnanvaltuuston
17.8.2017 § 44 muuttama hallintosääntö.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 8.11.2018 § 33
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Khall 23.10.2018, 178 §
Vuoden 2019 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
17.11.2018. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Isonkyrön tuloveroprosentti on viime vuosina ollut seuraava:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

20,25
20,50
20,50
21,00
21,50
21,50
21,50
21,50

Vuoden 2018 verotuksen 1.10.2018 ennakkotietojen mukaan Isonkyrön kunnan kunnallisverokertymä oli 13 318 314 euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen 4,3 %.
Ennakkotiedon mukaan vuoden 2017 tilitetyn määrän oikaisu on -243 651 euroa ja
ennakonpalautusosuus -1 309 254 euroa eli yhteensä -1 552 905 euroa, joka vähennetään marraskuun 2018 verotulojen tilityksestä.
Vuonna 2018 kunnallisveron tilitys on ollut arvioitua alhaisempaa. Tammi-syyskuussa kunnallisveroa on tilitetty 11,5 milj. euroa, kun vuonna 2016 vastaavana
ajankohtana tilitys on ollut 11,4 milj. euroa. Kunnallisveron tilitys jäänee budjetoidusta ja on arvion mukaan n. 13,3 milj. euroa. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa
erityisesti kunnan työllisyystilanne.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 %.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 8.11.2018 § 34
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
Khall 23.10.2018, 179 §
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Isonkyrön kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2018 olleet seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti

0,93

-

vakituisesti asutut asuinrakennukset

0,65

-

muut asuinrakennukset

1,10

-

yleishyödylliset yhdistykset

0,00

-

rakentamattomille kiinteistöille ei ole määrätty eri kiinteistöveroprosenttia

-

voimalaitoksille ei ole määrätty eri kiinteistöveroprosenttia

Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti
Uusiutuvan sähköntuotantolaitoksen kiinteistöveroprosentti riippuu voimalan tehosta
ja kunnan määrittämästä kiinteistöveroprosentista. Mikäli voimalaitoksen teho on
alle 10 megavolttiampeeria (MVA), määräytyy voimalaitoksen kiinteistövero kunnan
yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, joka vuonna 2018 oli Manner-Suomessa
keskimäärin 1,06, ja vaihteli kunnasta riippuen välillä 0,93-1,80. Kunnanvaltuusto voi
määrätä erikseen veroprosentin rakennuksille ja rakennelmille, jotka kuuluvat voimalaitokseen ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen. Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti voi olla enintään 3,10.
Vuoden 2017 loppuun asti, mikäli yksittäisen tuulivoimalan teho olisi ollut yli 10
MVA, olisi siihen sovellettu voimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia. Vuoden 2018
alussa voimaan astuneen lakimuutoksen mukaan voimalaitoksen tehoa ei tarkastella enää yksittäisen voimalaitoksen vaan sen verkkoliittymispisteen tehon mukaan.
Vuoden 2018 alusta alkaen yksittäisen tuulivoimalan kiinteistövero on siten määräytynyt kunnan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan ja tuulipuistossa sijaitsevan voimalan kiinteistövero voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan.
Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa rakennelmaa ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Koneet ja laitteet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Nyrkkisäännön
mukaan maatuulivoimalan investointikustannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
8.11.2018
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Mahdollisia tulevia uusiutuvan sähköntuotantolaitoksen investointeja varten on kunnan syytä varautua niihin erillisellä voimalaitosten kiinteistöveroprosentilla.
Arvio vuoden 2019 kiinteistöverotuloista
Arvio vuoden 2019 kiinteistöverotuloista, jotka on laskettu v. 2018 verotusarvoilla
ehdotuksen mukaisin kiinteistöveroprosentein:

Arvio kiinteistöveron tuotosta vuonna 2019
kiinteistö laskennallinen
verotusarvo vero-%
verotulo
88 084 170
0,65
572 547
3 651 152
1,10
40 163
611 603
0,00
0

Kiinteistön käyttötarkoitus
Vakituinen asuinrakennus
Muut asuinrakennukset
1)Yleishyödylliset yhdistykset
2)Rakentamattomat kiinteistöt
Yleinen kiinteistövero
31 099 813
0,93
289 228
Voimalaitos
0
2,69
0
Laskennallinen tuotto
Yht
901 938
1) Yleishyödyllisten yhdistysten veroprosentti vahvistetaan 0,00 %
2) Rakentamattomille kiinteistöille ei vahvisteta erillistä prosenttia

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vahvistetaan kiinteistöveroprosentit
vuodelle 2019 seuraaviksi:
-

yleinen kiinteistövero

0,93

-

vakituisesti asutut asuinrakennukset

0,65

-

muut asuinrakennukset

1,10

-

voimalaitokset

2,69

-

yleishyödylliset yhdistykset

0,00

Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 8.11.2018 § 35
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAASAN SEUDUN JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA 2018-2023
Khall 23.10.2018, 180 §
Vaasan seudun jätepoliittisen ohjelman kautta kunnat, Vaasan seudun jätelautakunta ja Ab Stormossen Oy asettavat yhteiset tavoitteet seudun jätehuollon kehittämiseksi vuoteen 2023 saakka.
Yhtenä kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisääntyvä materiaalikierrätys uuden
valtakunnallisen jätesuunnitelman ja EU:n jätedirektiivin mukaisesti.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma nostaa erityisesti esille seuraavat neljä
painopistealuetta: yhdyskuntajäte, biologisesti hajoava jäte ja ravintokierto,
rakennus- ja purkujäte sekä sähkö- ja elektroniikkajäte. Vaasan seudun
jätepoliittisen ohjelman painopisteet ovat biojätteissä ja yhdyskuntajätteissä, koska
nämä kuuluvat kunnan vastuulle. Vaasan seudun jätepoliittisessa ohjelmassa
nostetaan erityisesti esille myös seuraavat kohdat:
• Jätehuollon tulee olla osa Suomen kiertotaloutta.
•

Ensi kädessä jätteiden synty on estettävä.

•

Nykyistä jätteen määrää on vähennettävä.

•

Kierrätystä on lisättävä kokonaan uudelle tasolle.

•

Asukkaiden jätetietämyksen tulee olla korkealla tasolla.

Jätepoliittiseen ohjelmaan on valittu kolme kokonaisvaltaista tavoitetta:
- Kaikesta yhdyskuntajätteeseen sisältyvästä biojätteestä tulee 60 % olla materiaalikierrossa ennen vuonna 2023
-

Toiminta-alueella 55 % kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteestä tulee olemaan
materiaalikierrossa vuonna 2023

-

Jätteen syntymisen estäminen sekä kotitalouksien jätemäärän pienentäminen.
Jätemäärän tulee olla pienempi kuin BKT:n kasvu.

Kunnanvaltuustot hyväksyvät lopullisen jätepoliittisen ohjelman. Kunnat nimeävät
ohjelman hyväksymisen jälkeen henkilön, joka vastaa ohjelman raportoinnista ja
seurannasta jätelautakunnalle. Kunnat antavat jätelautakunnalle vuosittain väliraportin ja jätelautakunta seuraa toiminta-alueen tavoitteiden toteutumista kootusti.
Vaasan seudun jätelautakunta on kokouksessaan 29.5.2018 § 133 käsitellyt lausunnot ja ohjelma on päivitetty lausuntojen perusteella. Jätelautakunta kehottaa sopimuskuntia hyväksymään ohjelman valtuustoissaan ja valitsemaan kunnastaan vastuuhenkilön, joka vastaa raportoinnista ja seurannasta jätelautakunnalle.
Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma on liitteenä.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja rakennustarkastaja Antti
Lammi etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. (06) 470 1111,
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

KJ:N
EHDOTUS:
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Kunnanhallitus
1) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta osaltaan hyväksyy Vaasan
seudun jätepoliittisen ohjelman.
2) kehottaa sivistyslautakuntaa, teknistä lautakuntaa, ympäristölautakuntaa ja
hyvinvointilautakuntaa käsittelemään jätepoliittisen ohjelman ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin etenkin opetussuunnitelmiin sisällyttämisen, kiinteistöjen käytön ja rakennushankkeiden jätemateriaalin osalta
3) valitsee raportointi- ja seurantavastaavaksi teknisen johtajan, joka puolestaan
voi delegoida tehtävän palvelualueella.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 8.11.2018 § 36
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto
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TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 HYVÄKSYMINEN
Khall 1.10.2018, 170 §
Kuntalain (410/2015) 110 § Talousarvio ja -suunnitelma mukaan:
”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut
ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja
tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan
myös kuntayhtymiin.”
Kuntalain säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat
koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on siis otettava tavoitteiden edellyttämät
määrärahat. Valtuuston tehtävänä on päättää myös kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.
Kunnanhallitus on 25.6.2018 § 125 antanut talousarvion laadintaa koskevat ohjeet
vuodelle 2019, joiden pohjana on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Talousarvioesitykset on valmisteltu jokaisella palvelualueella. Tekninen lautakunta
jatkaa talousarviokäsittelyä kokouksessaan 8.10.2018. Muut lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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Talousarviovalmistelun valmistelussa on varauduttu tulevan vuoden palkankorotuksiin eri virka- ja työehtosopimuksissa ja käytetty talousarvion laadintaohjeiden mukaista palkankorotusprosenttia 1,95 sekä seuraavia sivukuluprosentteja:
MAKSU/VUOSI
4100 Palkkaperusteinen eläkemaksu (KuEL-maksu)
4110 Valtion eläkemaksu (ent. VaEL-maksu, opettajat)
4115 Työkyvyttömyyseläkemaksu (ent. Varhe-maksu)
4150 Sairausvakuutusmaksu
4160 Työttömyysvakuutusmaksu
4170 Tapaturmavakuutusmaksut

2019
16,65
16,84
1,0
0,75
2,60
0,70

Palkkaperusteinen eläkemaksu on budjetoitu kaikkien työntekijöiden osalta samansuuruisena varovaisuuden periaatetta noudattaen. Talousarvion laadintaohjeiden
mukaan hallintokunnat ovat talousarvioesityksissään varautuneet erilliseen työkyvyttömyyseläkemaksuun. Maksu kuitenkin sisältyy palkkaperusteisen eläkemaksun tilitykseen, joten kunnanjohtajan talousarvioesityksessä myös sen osuus budjetoidaan
tilille 4100 ja 4110. Talousarvion laadintaohjeiden jälkeen saadun Kevan kuntakohtaisen budjetointiohjeen mukaan Isonkyrön kunnan palkkaperusteinen eläkemaksu olisi
hiukan keskimääräistä alhaisempi, mistä johtuen kunnanjohtajan talousarvioesityksessä tilille budjetoidaan 17,03 % palkkakuluista sisältäen myös työttömyysvakuutusmaksun. Vaikutus huomioidaan myös tilille 4110. Em. budjetointimuutoksen vaikutuksesta sivukulut vähenevät hallintokuntien esityksistä n. 53 000 euroa. Eläkemenoperusteiseen KuEL-maksuun on budjetoitu Kevan budjetointiohjeen mukaisesti kuluvan
vuoden toteutumaennuste kerrottuna kertoimella 1,08.
Kunnallis- ja yhteisöverotuloarvioissa on käytetty Kuntaliiton kuntakohtaista verotuloennustekehikkoa, kuitenkin varovaisuuden periaatetta noudattaen. Kiinteistöverotulot on arvioitu nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaisina. Valtionosuudet on
budjetoitu Kuntaliiton tuoreimman, syyskuussa tehdyn valtionosuusarvion mukaisena. Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion käyttötalousosan valmistelun
tämänhetkinen tilanne taloudellisten tavoitteiden osalta, raportti sisältää ulkoiset tulot ja menot.
Kunnanjohtajan esitys koko kunnan osalta valmistellaan kunnanhallituksen talousarviokokoukseen 23.10.2018. Tavoitteena on, että kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 2019 ja -suunnitelmasta 2019-2021 marraskuun kokouksessaan, jossa vahvistetaan kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion ja -suunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi
ja antaa evästystä jatkovalmistelua varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 23.10.2018, 183 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021 hyväksytään liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.50.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn aikana klo 13.47-13.54.
Merkittiin, että kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä oli kutsuttuna asiantuntijana
kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 15.46-15.51.
Merkittiin, että Reino Hintsa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo
14.33-14.37.
Merkittiin, että Sirkku Rajamäki poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.06-16.09.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 10.31-10.39, klo 12.15-12.45,
klo 13.26-13.44, 15.10-15.20 sekä 15.44-15.45.
__________

Kvalt 8.11.2018 § 37
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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TILINTARKASTUSTARJOUKSET
13.8.2018, 47 §
Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Hallintosäännön 96 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden
hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on
valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta valmisteli tarjouspyyntöä Isonkyrön kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista tilivuosilta 2019-2021 sekä optiona tilivuosilta 2022-2023.
Lisäksi pyydetään erilliset tarjoukset tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisesta tilintarkastuksesta Isonkyrön kunnan tytäryhteisöjen osalta. Hankintailmoitus julkaistaan
myös Hilma-ilmoituskanavalla.
Tarjouspyyntö lähetetään seuraaville:
1. BDO Audiator Oy, Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
2. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, Töölönlahdenkatu 3 A PL 1037,00101 Helsinki
3. PwC Julkistarkastus Oy, Itämerentori 2, PL 1015, 00101 Helsinki
4. Julkispalvelut EY OY, Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki
5. Deloitte JHTT-yhteisö Oy, Porkkalankatu 24, PL 122, 00181 Helsinki
6. Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy, Pakkahuoneenkatu 12 B, 90100 Oulu
7. Kuntatarkastajien Oy Clavis, Porrassalmentie 24 C 3, 50100 Mikkeli
8. Ab Vist Oy, Isorinteentie 155, 65410 Sundom
9. Helkiö Audit Oy, Peltokuja 2 B, 02730 Espoo
Tarjoukset pyydetään 15.10.2018 mennessä ja tarjouksen tulisi olla voimassa
28.2.2019 saakka. Lautakunta pyrkii saamaan esityksensä tilintarkastajan valinnasta
marraskuun valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan sihteeri valmistelee tarjouspyyntökirjeen lautakunnan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi seuraavaan kokoukseen.
___________

Tark.ltk 20.8.2018, 51 §
Lautakunnalle jaetaan tarjouspyyntökirje kokouksessa.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarjouspyyntökirjeen. Kirje on liitteenä.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja käy vielä tietyt kohdat läpi tarjouskirjeestä toimistosihteeri Tarja Perkiön kanssa.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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Tark.ltk 16.10.2018, 60 §
Tarkastuslautakunta on saanut kaksi määräaikaan 15.10.2018 saapunutta tarjousta
Isonkyrön kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista, jotka ovat jättäneet
BDO Audiator Oy ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.
Lisäksi on tullut sähköposti Deloitte JHTT-yhteisö Oy:ltä, jossa he ilmoittavat, että
eivät jätä tarjousta.
PÄÄTÖS:

Saapuneet tarjoukset avattiin ja niihin tutustuttiin. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja. Lautakunta käsitteli ja hyväksyi laaditun tilintarkastustarjousten vertailutaulukon.
Lautakunta päätti jatkaa seuraavassa kokouksessa tarjousten vertailua.
__________

Tark.ltk 31.10.2018, 66 §

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta totesi KPMG Oy Ab:n tarjouksen olevan kokonaistaloudellisesti
edullisin. Laadittu pisteytystaulukko on pöytäkirjan liitteenä.
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää:
1. valita vuosille 2019-2021 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n ja vastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHTT Ilari Karhun
2. oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Erja Hakolan, kunnanjohtaja
Tero Kankaanpään ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturin neuvottelemaan sopimuksen tarkemmista ehdoista,
3. antaa em. neuvottelijoille oikeuden tehdä sopimus vuosille 2019-2021 KPMG Oy
Ab:n kanssa tarjouspyynnön mukaisesti
4. antaa tarkastuslautakunnalle oikeuden neuvotella ja päättää mahdollisen option
käytöstä vuosille 2022-2023.
___________

Kvalt 8.11.2018 § 38
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KIITOSPUHEENVUOROT
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kiitti sekä nykyisiä ja edellisen kauden luottamushenkilöitä sekä nykyistä ja aiempaa kunnan henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivotti hyvää joulua, jonka jälkeen valtuuston 1. vpj sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat ja kunnanjohtaja kiittivät valtuuston puheenjohtajaa ja muita tahoja hyvästä yhteistyöstä ja toivottivat hyvää joulua.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
8.11.2018

Sivu
95

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: 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
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: 27, 28, 31
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

