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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 163 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 164 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Helena Tuuri-Tammela.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TEKNISEN JOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN JA VIRAN VASTAANOTTAMINEN
Khall 27.8.2018, 150 §
Kunnanhallitus on 7.5.2018 § 85 julistanut teknisen johtajan viran haettavaksi
31.5.2018 mennessä siten, että viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suorittu soveltuva insinöörin tutkinto
ja kokemusta teknisen alan johtotehtävistä.
Kunnanhallitus valitsi teknisen johtajan valintatoimikunnan, jonka tehtävänä oli suorittaa haastattelut ja tehdä ehdotus virkaan valittavasta henkilöstä. Valintatoimikuntaan valittiin teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.
Hakuilmoitukset julkaistiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan wwwsivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä Rakennuslehdessä.
Virkailmoituksessa on lisäksi todettu, että virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä suostumus suppean turvallisuusselvityksen
tekemiseen. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista henkilöarviointia. Hakuasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.
Virkaa haki määräaikaan 31.5.2018 klo 15.00 mennessä viisi henkilöä.
Toimikunta päätti 31.5.2018 haastatella näistä hakijoista kaksi. Haastattelut järjestettiin 6.6.2018.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamista,
uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.
Toimikunta päätti 6.6.2018 ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää
jatkaa teknisen johtajan hakuaikaa hakijajoukon laajentamiseksi.
Kunnanhallitus päätti 11.6.2018 § 117 jatkaa teknisen johtajan viran hakuaikaa
30.7.2018 saakka hakijajoukon laajentamiseksi siten, että aikaisemmat hakemukset
otetaan huomioon, ja että hakuilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä Rakennuslehdessä.
Virkaa haki jatkettuun määräaikaan 30.7.2018 klo 15.00 mennessä kuusi uutta hakijaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

1.10.2018

262

Toimikunta päätti 2.8.2018 kutsua haastatteluun kolme hakijaa jatkettuun määräaikaan mennessä hakemuksensa jättäneistä. Haastattelut järjestettiin 9.8.2018, minkä
jälkeen toimikunta päätti lähettää heistä kaksi soveltuvuusarviointeihin.
Soveltuvuusarvioinnit tilattiin Psycon Oy:ltä ja niiden tulokset esiteltiin toimikunnalle
23.8.2018.
Toimikunta päätti 23.8.2018 yksimielisesti ehdottaa, että tekniseksi johtajaksi valitaan Petri Hänninen.
Viranhakijoista yhteensä kolme hakijaa on peruuttanut hakemuksensa hakuajan
päättymisen jälkeen.
Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen. Yhdistelmä hakijoista jaetaan
kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina. Julkiset tiedot hakijoista ovat saatavilla kunnanvirastosta. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa.
Hakijoita koskevat soveltuvuuden arviointitestin tulokset ovat salassa pidettäviä,
mutta päätöksentekoon osallistuvat voivat tutustua soveltuvuusarvioinnin tuloksiin
kunnanvirastossa. Päätöksentekoon osallistuvat eivät saa ilmoittaa ulkopuolisille salassa pidettäviä tietoja.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147 ja
kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

teknisen johtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
insinööri (YAMK), insinööri (AMK) Petri Hänninen
virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla
virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 6.9.2018, § 26
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Khall 1.10.2018, § 165
Hallintosäännön 65 §:n mukaan:
”Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin
kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen”.
Petri Hänninen on 13.9.2018 toimittanut suostumuksen turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hän on 18.9.2018 toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä ilmoittanut ottavansa teknisen johtajan viran vastaan 22.10.2018.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus vahvistaa teknisen johtajan vaalin ja merkitsee tiedoksi, että Petri
Hänninen ottaa viran vastaan 22.10.2018.
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.
Varajäsen Mika Komsi osallistui ko. toimikauden arviointiin, paikalla klo 16.10.18.10.
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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.
Kunnanhallitus
Arviointikertomuksessa on todettu, että kunnanhallitus saavutti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyvin. Tarkastuslautakunnan havaintoja ja suosituksia koskien
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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.
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
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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.
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
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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:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

päättää antaa tarkastuslautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee em. lausunnon tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

1.10.2018
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TALTEENOTETTUJEN ELÄINTEN TILAPÄINEN HOITO
Khall 167 §
Kunnanjohtaja ehdotti asian poistamista esityslistalta.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti poistaa asian esityslistalta hallintosäännön 162.4 §:n mukaisesti.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 18.45-19.02.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

1.10.2018
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 168 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Ympäristölautakunta
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

13.9.2018
17.9.2018
18.9.2018
20.9.2018
20.9.2018
38/25.9.2018

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

1.10.2018
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ILMOITUSASIAT
Khall 169 §

1.
2.
3.

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ry:n kirje 14.9.2018; Suupohjan radasta –
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien yhteinen ponnistus
Kyrönmaan Vanhaintuki ry:n kirje 13.9.2018; Kesterikin asukasvalinnat
vuonna 2017
Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys Leader-toiminnalla tapahtuvan paikallisen kehittämisen kuntarahoitukseksi 2019

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

1.10.2018

272

TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 VALMISTELUTILANNE
Khall 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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

1.10.2018
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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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

1.10.2018
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 165 - 166
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 163 – 164, 167 - 169
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 165 - 166

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

