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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Mäki-Rammo Mirva
(ja merkintä siitä, kuka
Pukkinen Jaakko
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Kuusikko Erkki
Hintsa Reino
Laine Tommi
Mäkynen Jouni
Perkiö Nina
Rajamäki Sirkku
Tuuri-Tammela Helena
Viertola Jari

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”

Heinilä Miko
Hahtola Sami
Vaissalo Matti

kvalt:n puheenjohtaja, saapui klo 9.50 § 183
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja

Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana
Hänninen Petri
Perttilä Jukka
Todettiin.

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, asiantuntija § 183
kunnanrakennusmestari, asiantunt. § 183

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo

Jaana Järvi-Laturi

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
170 - 183
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 31.10.2018
Allekirjoitus

Jari Viertola
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Erkki Kuusikko

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 1.11.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.10.2018

276

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 170 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 171 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Viertola ja Erkki Kuusikko.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall 172 §
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu
alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on
neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava
kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamisja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään
kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain
sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 1.10.2018 pidetyssä kokouksessaan
käsitellyt uudelleen Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.
Sairaanhoitopiiri pyytää, että kuntien ja kuntayhtymien kannattamista koskevat päätökset toimitetaan sairaanhoitopiiriin 26.10.2018 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN
Khall 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:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

PÄÄTÖS:

toteaa Heikki Kujalan menettäneen vaalikelpoisuutensa ja toteaa hänen luottamustoimensa tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneiksi
valitsee Heikki Kujalan sijaan tarkastuslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUVAT/KOLME LÄHIHOITAJAN TOIMEA JA YHDEN KODINHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI
Khall 174 §
Kunnanhallitus on 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa kahden lähihoitajan toimen täyttöä varten. Lisäksi pyydetään muuttamaan yksi kodinhoitajan toimi lähihoitajan toimeksi ja pyydetään täyttölupaa yhdelle lähihoitajan toimelle.
Perusturvaosastolle on tullut kolme irtisanoutumisilmoitusta.
- Yksi henkilö on irtisanoutunut kotipalvelun lähihoitajan toimesta 10.11.2018 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut 4.10.2018 perusturvaosastolle.
- Yksi henkilö on irtisanoutunut lähihoitajan toimesta palvelukeskuksessa. Kyseinen henkilö jää eläkkeelle 1.1.2019 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut
6.9.2018 perusturvaosastolle.
- Yksi henkilö on irtisanoutunut kotipalvelun kodinhoitajan toimesta 1.1.2019 alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut 10.9.2018 perusturvaosastolle.
- Yksi henkilö on irtisanoutunut 12.1.2018 alkaen lähihoitajan toimesta.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
-

PÄÄTÖS:

myöntää täyttöluvan kahteen lähihoitajan toimeen 1.12.2018 alkaen perusturvan palvelualueelle
myöntää täyttöluvan yhden lähihoitajan toimeen 1.1.2019 alkaen perusturvan
palvelualueelle
muuttaa yhden kodinhoitajan toimen lähihoitajan toimeksi ja myöntää siihen
täyttöluvan 1.1.2019 alkaen perusturvan palvelualueelle

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall 175 §
Kunnanvaltuusto on 30.11.2017 § 64 hyväksynyt johtajasopimuksen, jonka mukaan
kunnanjohtajan vuosilomista päättää kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpään lomavuoden 2018 vuosiloman pituus on 20 päivää.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on ollut lomalla ajalla 2.-22.7.2018, jolloin vuosilomasta on kulunut 15 päivää. Kunnanjohtaja on esittänyt, että hänen vuosiloma vahvistetaan ajalle 12.-14.11.2018, jolloin vuosilomasta kuluu kolme päivää.
Hallintosäännön 161.2 §:n mukaan kunnanjohtajaa koskevat henkilöstöasiat esittelee ko. toimielimen puheenjohtaja.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh.
040 574 8147.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpään vuosiloman ajalle
12.-14.11.2018, jolloin vuosilomasta kuluu 3 päivää.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 9.10-9.11. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA
Khall 176 §
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle
1.6.2013 alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään tekemällä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan
ilmoituksen. Ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä
Veronkantolain 50 §:ssä säädetään (1.11.2019 alkaen uuden Veronkantolain
12.1.2018/11 47 §). Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta.
Ajalle 1.1.2016-31.12.2018 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- ja kiinteistöveron osalta 46 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta yksi kunta ja kiinteistöveron
osalta 17 kuntaa.
Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2019–31.12.2021 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 20.11.2018 mennessä.
Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään Verokantolain 51 §:ssä. Sen mukaan kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoitus veronkantoviranomaiselle ennen kolmen vuoden ajanjakson alkua Verohallinnon päätöksessä määrättynä ajankohtana.
Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle. Hallintosäännön 5. luvun 20 §:n 10) kohdan
mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka koskevat vapautuksen tai lykkäyksen
myöntämistä kunnallisten verojen suorittamisesta sekä tätä koskevan ratkaisuvallan
pidättämistä kunnalla.
Jos kunta päättää pidättää kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamista koskevan
ratkaisuvallan itsellään, kuntalaisten tulee aiemman käytännön mukaisesti osoittaa
kunnallis- ja/tai kiinteistöverotusta koskevat verosta vapauttamishakemuksensa kunnalle. Jos kunta taas ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, tulee kuntalaisten osoittaa
em. verosta vapauttamista koskevat hakemuksensa Verohallinnolle.
Kunta voi niin halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Isonkyrön kunnanhallituksen aiemmin 17.8.2015 § 122 päätetty ja tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä kiinteistöverosta vapauttamisesta on voimassa viimeistään
31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. 06 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- päättää pitää toimivallan kiinteistöverosta vapauttamisessa kunnalla ajalla
1.1.2019– 31.12.2021
- toteaa, että toimivalta kunnallisverosta vapauttamisessa säilyy Verohallinnolla.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Khall 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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Khall 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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
Khall 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.
Mahdollisia tulevia uusiutuvan sähköntuotantolaitoksen investointeja varten on kunnan syytä varautua niihin erillisellä voimalaitosten kiinteistöveroprosentilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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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
vakituisesti asutut asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
voimalaitokset
yleishyödylliset yhdistykset

0,93
0,65
1,10
2,69
0,00

Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAASAN SEUDUN JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA 2018-2023
Khall 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,

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta osaltaan hyväksyy Vaasan
seudun jätepoliittisen ohjelman.
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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.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 181 §
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:

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös
Tekninen lautakunta

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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INSINÖÖRIN VIRAN PERUSTAMINEN
Tekn.ltk 21.8.2018, 79 §
Teknisen toimialan henkilöorganisaatio on tehtäväkenttään nähden liian ohut. Parhaiten (pahiten) se ilmenee sijaistamisessa (sairaustapaukset, lomitukset), ympäristönsuojelun valvonnassa lain tarkoittamassa laajuudessa. Liittyminen viemäriverkostoon alhainen. Vesi- ja viemärilinjojen kartoitus keskeneräinen.
Toimistoinsinöörin tehtäviin kuuluisivat liitteen mukaiset tehtävät.
Määräaikainen toimistoinsinööri ollut palkattuna vuonna 2018. Määräaikaisuus päättyy 31.12.2018. Tehtävänä ollut mm rakennus- ja huoneistorekisterin korjaukset, viemäröintiin liittymiset ja uhkasakkoasiat. Tietosuojavastaavan tehtäviä ja keskuksen
sijaistamisia.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuusto päättää palvelualueen johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden virkanimikkeen muuttamisesta.
Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikkeen muuttamisesta.
Esitetään kunnanhallitukselle, että teknisen palvelualueelle perustetaan 1.1.2019
lukien toimistoinsinöörin virka, jonka kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy TS:n
arviointijärjestelmän mukaan.
Koska toimistoinsinöörin tehtäviin kuuluisi myös viranomaistehtäviä ja julkisen vallan
käyttämistä, tulee tämän johdosta perustaa virka.
Liite: Toimistoinsinöörin työtehtävät liite
VS TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle toimistoinsinöörin viran perustamista 1.1.2019 lähtien.
Kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Khall 27.8.2018, 145 §
Vuoden 2018 talousarvion mukaan teknisen palvelualueen henkilöstöresurssien rakenteesta ja määrästä sekä mahdollisesta lisäresurssien tarpeesta tehdään esitys
talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ohjeistaa teknistä lautakuntaa sisällyttämään toimistoinsinöörin viran
perustamisen ja siitä aiheutuvat kulut vuoden 2019 talousarvioehdotukseensa.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa valmistelemaan teknisen sektorin insinöörin viran tehtävänkuvaa, nimikettä ja viran perustamista ja sen aiheuttamia kustannuksia käsiteltäessä talousarvioehdotusta vuodelle 2019.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana klo 18.15-18.34 vs. tekninen johtaja
Pekka Panttilaa, joka poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.
_________

Tekn.ltk 25.9.2018, 100 §
VS TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tehtävänimike on insinööri ja
viran tehtävänkuvaan kuuluvat liitteen mukaiset tehtävät.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 23.10.2018, 182 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus:
1) päättää perustaa insinöörin viran 1.1.2019 lukien tekniselle palvelualueelle, ja
2) merkitsee tiedoksi insinöörin alustavan tehtävänkuvan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.10.2018

292

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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.10.2018

293

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.
_________
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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.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 172, 174-176, 182
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: 170-171, 173, 177-181, 183
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 172, 174-176, 182
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