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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 14.11.2019 § 21
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 14.11.2019 § 22
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Raili Varo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 19.8.2019 § 111
Hanni Rintala pyytää 29.7.2019 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Hanni Rintalan perusturvalautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää
eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan luottamushenkilö
pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka,
kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hanni Rintalalle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä hänen menettäessä vaalikelpoisuutensa ko. luottamustoimeen sekä
2) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 14.11.2019 § 23
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja perusturvalautakuntakuntaan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Soile Hakala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTATODISTUSOHJELMAN PERUSTAMINEN
Khall 9.9.2019 § 119
Kuntatodistusohjelma on joustava, nopeasti käytettävissä oleva rahoitusmuoto, jota
kunnat ja kuntayhtymät yleisesti käyttävät maksuvalmiuden hoitoon ja alle vuoden
pituisten rahoitustarpeiden hoitamiseksi. Kunta tai kuntayhtymä solmii vastapuolen
(pankki tai julkisyhteisö) kanssa kuntatodistusohjelman, joka on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan. Kuntatodistusohjelman luottolimiitin
määrä (=samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntatodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo) sovitaan kunnan tarpeiden mukaisesti. Kuntatodistuksen hinta määräytyy markkinakorkojen mukaan.
Kuntatodistusohjelman korot ovat olleet viime vuodet alle pitkäaikaisten lainojen korkojen, mistä johtuen kuntatodistusluotot ovat olleet erittäin edullinen rahoitusmuoto.
Kunnan maksuvalmius vaihtelee kuukausittain mm. verotilitysten ja laskutusten
vuoksi. Jos kassavaroja ei ole hetkittäin riittävästi, maksuvalmiuden ylläpitäminen
edellyttää tilapäisiä lyhytaikaisen rahoituksen valmiuksia. Kuntaan tulevissa verotilityksissä on vuonna 2019 tapahtunut muutos verottajan otettua käyttöön aiempaa
reaaliaikaisemman tilitysjärjestelmän.
Isonkyrön kunnalla ei ole aiemmin ollut kuntatodistusohjelmaa. Pitkäaikaista lainaa
on nostettu edellisen kerran vuonna 2013. Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021
taloussuunnitelman merkittävistä investoinneista johtuen ulkopuolisen rahoituksen
hankkiminen on ollut jälleen ajankohtaista. Vuodelle 2019 vahvistettu pitkäaikaisen
lainannoston enimmäismäärä on 2,9 milj. euroa, josta 1,7 milj. euroa on nostettu
20.8.2019. Meneillään olevista ja tulevista merkittävistä investoinneista johtuen kuntatodistusohjelman perustamisella turvataan kunnan maksuvalmius ja kassanhallinta
pitkäaikaisten lainojen lisänä.
Kuntatodistusohjelman perustaminen tai limiitin nostaminen edellyttää lainvoimaista
valtuustotasoista päätöstä ja sen vuoksi se tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tarpeen
realisoitumista. Kuntatodistuskauppaa käydään puhelimitse: tarjouspyynnössä yksilöidään tarvittava lainamäärä sekä laina-aika ja sen perusteella rahoittaja antaa tarjouksen, jonka kunta voi hyväksyä tai hylätä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
- hyväksyy toistaiseksi voimassaolevan kuntatodistusohjelman perustamisen lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi
- hyväksyy, että kuntatodistusohjelma solmitaan enintään viiden rahoituslaitoksen
kanssa
- vahvistaa kuntatodistusohjelmien kulloinkin käytössä olevaksi enimmäismääräksi
5,0 miljoonaa euroa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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- vahvistaa kunkin rahoituslaitoksen kuntatodistusohjelman enimmäismääräksi 5,0
miljoonaa euroa
- valtuuttaa hallintojohtajan ja kunnanjohtajan tekemään kuntatodistuskauppaa
edellä mainitun enimmäismäärän puitteissa,
- em. kuntatodistuskaupat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi
- vahvistaa pitkäaikaisen lainannoston enimmäismäärän vuosittain talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kuntatodistusohjelman lisäksi
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Kvalt 14.11.2019 § 24
KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Mika Komsi ehdotti, että kuntatodistusohjelman enimmäismääräksi vahvistetaan 2,0 miljoonaa euroa. Ehdotusta ei kannatettu.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi Mika Komsin ehdotuksen rauenneen kannattamattomana ja
kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
Khall 9.9.2019 § 121
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 § 29 hyväksynyt Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.
Kuntalain 14.2 §:n 7. kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vastuu on kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksella.
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Tällä tarkoitetaan muun muassa tehtäviä ja
toimivaltaa koskevia määräyksiä sekä raportointimenettelyä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etu-nimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

-

että sisäisen valvonnan ohje päivitetään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 14.11.2019 § 25
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA
Tark.ltk 8.5.2019 § 35
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; 20.3.2019 § 17,
3.4.2019 § 20, 15.4.2019 § 25, 2.5.2019 § 22, 2.5.2019 § 30 ja 8.5.2019 § 35.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että
•
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi ja että
tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018
• kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä.
Arviointikertomus 2018 on liitteenä.
_________
Kvalt 23.5.2019 § 11
Kunnanhallitus on 25.3.2019 § 41 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja valtuuttanut hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan. Korjattu tilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä.
Teknisiä korjauksia on tehty sivuille:
s. 65 Kunnan tuloslaskelma
s. 68 Kunnan tase
s. 66 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
s. 62 Rahoituslaskelman toteutuminen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
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Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
14.11.2019

Sivu
63

Tarkastuslautakunnan ehdotus 8.5.2019 § 35 hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto päätti,
että
-

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi ja että
tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018
- kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnan-hallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä.
_________
Khall 23.9.2019 § 129
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Seuraava lausuntoesitys sisältää myös
elinkeino- ja kaavoitusjaoston sekä lautakuntien lausunnot.
Kunnanhallitus
Arviointikertomuksessa on todettu, että kunnanhallitus saavutti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyvin. Tarkastuslautakunnan havaintoja ja suosituksia koskien
kunnanhallitus lausuu seuraavaa:
Kunnanhallitus on vuonna 2018 hyväksynyt viestintäohjeen ja sosiaalisen median
ohjeen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jotka esimiehet ovat vieneet tiedoksi henkilöstölleen. Myös toimintaohjetta henkilöstöasioissa tarkennettiin
ja annettiin tiedoksi henkilöstölle.
Toimintaohjetta aloitteiden saapumisessa on täsmennetty alkuvuodesta 2019 siten,
että hallintopalveluiden toimistosihteeri vastaa aloitteen tekijälle ja ilmoittaa kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta palvelualueen johtajalta saadun tiedon perusteella, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä
saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Varahenkilöjärjestelmää esitetään edelleen kehitettäväksi vuoden 2020 talousarviossa ICT-palveluiden osalta.
Hallintosäännön muutokset on valmisteltu kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kesän 2019 aikana syksyn 2018 valmistelun pohjalta, jolloin kunnanhallitus esitti valtuustolle hyväksyttäväksi ainoastaan palkkioluvun korjaukset.
Kuukausiraportointia on kehitetty kuluvan vuoden aikana. Seutupalvelukeskus toimittaa kuukausiraportit palvelualueille raportointikuukautta seuraavan 2. kuukauden
9. päivään mennessä, jonka jälkeen palvelualueet huolehtivat ne luottamushenkilöille tiedoksi. Osavuosiraportointia muutettaneen neljännesvuosittaiseksi vuonna
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2020, jolloin raportointia voidaan hyödyntää aikataulullisesti paremmin toteutuman
seurannassa ja talousarviovalmistelussa.
Loppuselvitykset tehdään kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Tekninen palvelualue määrittelee hankkeiden valmistumisen ja laatii loppuselvitykset.

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 19.8.2019 § 18 päättänyt antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksen johdosta:
Markkinointistrategia on valmistunut tilinpäätösvuoden jälkeen ja kunnanhallitus on
hyväksynyt sen 3.6.2019 § 89.

Perusturvalautakunta on 11.6.2019 § 34 päättänyt merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lausuu seuraavaa:
Kohta 1.
Lapsiperhetyöhön on lisätty resurssia vuodelle 2019. Yksi määräaikainen sosiaaliohjaaja on palkattu. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa tullaan ehdottamaan sitä,
että Isoonkyröön perustetaan yksi vakinainen sosiaaliohjaajan/ sosiaalityöntekijän
virka. Lisäresurssia tarvitaan myös kotipalveluun. Tällä hetkellä kotipalvelussa on
yksi määräaikainen lähihoitaja palkattuna maalis-syyskuun ajaksi lisätyövoimaksi.
Kotipalveluun tullaan ehdottamaan kahden lähihoitajan vakanssin perustamista.
Lisäksi tullaan ehdottamaan rakennemuutosta siten, että yksi sosiaaliohjaajan virka
siirretään kotipalvelun alle. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta muutetaan ostopalveluksi. Toinen sosiaaliohjaaja jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa ja mahdollisesti osan työajasta on myös ikäihmisten palvelussa.
Kohta 2.
Yksinkertainen vastaus kyllä. Ei vaan hoivaosaston tilanteen pohtimista vaan koko
ikäihmisten palvelukokonaisuuden pohtiminen on paikallaan. Hoivaosaston tilannetta pohdittiin kunnanhallituksen asettamassa toimikunnassa. Tilanteeseen ei tehty
muutosta vaan kunnanhallitus aikoi jatkaa asian käsittelyä, kun mahdollinen ns.
maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan. Sote sittemmin kaatui.
Kohta 3.
Perusterveydenhuollon säästöön on vaikuttanut varmasti myös se, että Isossakyrössä yhteistyö eri ammattikuntien välillä toimii tällä hetkellä erinomaisesti. Tietyissä
tilanteissa ei enää ole lähetetty asiakasta erikoissairaanhoitoon vaan asiakkaan asia
on tullut hoidetuksi muulla tavoin lähipalveluna esim. psyykkiset sairaudet ja päihteisiin liittyvät asiat. Lisäksi toimiva yhteistyö ikäihmisten palveluissa vaikuttaa siihen,
että asiakkaat saavat avun lähipalveluna. Ikäihmisten tk-osastopäiviä oli huomattavasti vähemmän vuonna 2018 kuin 2017 eli avun tarve on ollut todennäköisesti erilaista. Alkuvuodesta 2018 oli jo nähtävissä se, että syntyy säästöä terveydenhuollosta, vaikka vielä oli kaksi lääkäriä Isossakyrössä. Varmasti on ollut vaikeampi
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saada lääkäriaikaa Isoonkyröön silloin, kun lääkäritilanne muuttui. Hoitotakuu kuitenkin on toteutunut. Hammashoidossa hoitotakuu ei ole ylittynyt. Osa asiakkaista on
odottanut aikaa tammikuusta lähtien. Seinäjoki on juuri aloittamassa ostopalvelujononpurun parilla Seinäjoen yksityisvastaanotolla ja sinne ohjataan myös isokyröläisiä, jos hoitotakuu uhkaa ylittyä.
Kohta 4.
Isonkyrön ja Seinäjoen kaupungin välinen sopimus perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta toteutuu sopimuksen mukaisesti. Halutessaan sopimusta voi muuttaa sopijapuolten valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Sivistyslautakunta on 15.8.2019 § 35 on merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja antanut seuraavan selvityksen kohtiin 1 ja 4:
Kohta 1.
Yhteistyö Vaasa – opiston kanssa on koettu toimivaksi ja joustavaksi. Vaasa –
opisto vastaa hyvin kurssikysyntään ja on järjestänyt paikkakunnalla myös kaikille
avoimen ideointipäivän uusien kurssien suunnittelun tueksi. Kurssitarjontaa aikuisille
on runsaasti; haasteena on enemmänkin ollut osallistujien saaminen kursseille.
Kohta 4.
Marraskuun alussa on pidetty lukiopäivä, jossa lukiota on esitelty oman kunnan yhdeksäsluokkalaisten lisäksi myös Vähänkyrön, Laihian ja Ylistaron yhdeksäsluokkalaisille. Lukion oppilaskunta on vahvasti mukana lukiopäivässä kouluaan markkinoimassa. Kyrönmaan lukio on myös vireä somessa, ja lukion markkinoinnin tueksi on
painettu esite. Markkinointia kehitetään, ja tulevina vuosina lukion on tarkoitus olla
esillä myös 1700 – luvun markkinoilla. Alkaneena lukuvuonna 2019 – 2020 lukion
ensimmäisen luokan oppilasta noin 2/3 osaa on isokyröläisiä ja 1/3 muista kunnista.
Muista kunnista tulevien oppilaiden määrä on ollut nousussa. Osana markkinointia
Ylistaron, Laihian ja Vähänkyrön kuntakeskuksista on luvattu järjestää lukion aikatauluihin sopivat kuljetusyhteys.

Hyvinvointilautakunta päätti 10.9.2019 § 32 antaa seuraavan lausunnon:
Asio-tilavarausohjelman käyttöä tehostetaan ja eri tilastointimahdollisuuksia selvitetään ja ensi vuoden alusta lisätään myös uusi liikuntahalli Asion piiriin. Asio-tilavarausohjelmaan voidaan liittää automaattinen vastaus, jossa on liitteenä esimerkiksi varatun tilan pelastussuunnitelma ja tilan käyttöohjeet.
Isonkyrön patikkareitistö löytyy Isonkyrön kunnan internet-sivujen kartasta. Käytettäessä karttaa kännykällä käyttäjä näkee sijaintinsa kartalla, jos käyttäjä on
myöntänyt luvan sijaintinsa käyttämiseen. Sijaintitedot hyväksymällä reitistön löytäminen ja seuraaminen onnistuu nykyisellä karttapohjalla. Levähdyspaikat, kuten
laavut näkyvät kartalla, mutta niistä ei vielä löydy lisätietoja. Vuoden 2020 aikana
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päivitetään reittien ja laavujen kuvaukset, jolloin ne löytyvät myös kunnan internet-sivuilta. Uudistuksen myötä käyttäjä pystyy tarkemmin selvittämään tietoja
reitistä tai laavuista ”klikkaamalla” kohdetta, jolloin kohteen tekstiä ja kuvia sisältävä kuvaussivu aukeaa kunnan sivustolta. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi hakea
niitä suoraan kunnan sivustolta ja sitä kautta tarkastelemaan karttapohjaa. Kohteiden tietojen päivittäminen pitäisi tehdä vuosittain, jotta ne pysyvät ajankohtaisina.
Patikkareitistö ja urheilupaikat löytyvät myös lipas.fi tietokannasta. Kyseisestä tietokannasta ne siirtyvät automaattisesti esimerkiksi retkikartta.fi palveluun (jos jakamiseen on annettu kunnalta lupa), jota patikoijat yleisesti käyttävät vaellusreittien suunnitteluun ja reiteillä navigointiin. Tietojen jakaminen kyseiseen yleispalveluun on järkevää, koska se tuo mahdollisesti lisää retkeilijöitä kunnan ulkopuolelta. Kuvitteellisessa tilanteessa esimerkiksi käyttäjä etsii Seinäjoelta lähialueilta
sopivia retkikohteita, jolloin ainoastaan kunnan sivustolla olevat reitit jäävät todennäköisesti löytymättä.
Tällä hetkellä lipas.fi tietokannassa ei ole lupaa tietojen jakamiseen. Selvitetään
lupa-asia ja pyritään myöntämään lipas.fi -palvelulle lupa julkaista Isonkyrön kunnan patikkareitistö käytettäväksi esimerkiksi reittikartta.fi tai vastaavassa palvelussa mahdollisimman nopeasti.
Tila-asioissa selvitystyöt käynnissä, tekninen toimi on tehnyt suunnitelman Nuppulan tilojen saneerauksesta (tekninen ltk 10.9.2019) ja kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja on kartoittanut myös muita mahdollisia tilaratkaisuja.

Tekninen lautakunta on 13.8.2019 § 68 merkinnyt arviointikertomuksen tiedokseen
ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selvityksenään seuraavaa;
- Tavoitteena olleet hulevesienhallintasuunnitelma sekä yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuuden ja kustannusten selvittäminen ovat uudelleen kuluvan vuoden tavoitteena ja niiden laadinta toteutuu kuluvan vuoden aikana
- Teknisen lautakunnan palvelualueella käytettyjen tavoitteiden toteutumisen mittaaminen ja erilaiset tunnusluvut ovat olleet mittareina osin haastavia. Kuluvan
vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä tekninen lautakunta on kehittänyt ja
muuttanut mittareita vuodelle 2019.
Toimintojen ja rakennushankkeiden dokumentointiin on kiinnitetty huomiota ja
mm. työmaakokousten pöytäkirjat on kuluvan vuoden aikana tuotu sähköisessä
muodossa teknisen lautakunnan nähtäväksi.
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.9.2019 § 51 merkinnyt tarkastuslautakunnan huomion tiedoksi, jonka mukaan määräaikoihin voi hakea jatkoaikaa hyvissä
ajoin, kun todetaan, ettei tavoitetta pystytä saavuttamaan ajoissa. Ympäristölautakunta pyrkii jatkossa huomioimaan sen.
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-

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 14.11.2019 § 26
PÄÄTÖS:
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Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
14.11.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
14.11.2019

Sivu
68

EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 23.9.2019 § 134
Ari-Pekka Ahola pyytää 13.9.2019 päivätyllä kirjeellään eroa luottamustoimesta henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Ari-Pekka Aholan perusturvalautakunnan
jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää
eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan luottamushenkilö
pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka,
kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1)
2)

PÄÄTÖS:

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ari-Pekka Aholalle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi sekä
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 14.11.2019 § 27
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja perusturvalautakuntakuntaan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Esa Killisen.
_________
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Khall 23.9.2019 § 135
Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää mm. hallintosäännöstä. Kuntalain
90 §:ssä määritellään, mistä asioista hallintosäännössä on ainakin annettava tarpeelliset määräykset.
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 33 hyväksynyt hallintosäännön, joka on laadittu
Suomen Kuntaliiton mallihallintosäännön pohjalta. Hallintosääntöä on tarkoituksenmukaista ajantasaistaa mm. organisaatiomuutoksista johtuen. Hallintosääntöluonnos sisältää mm. uutena elinkeino- ja kaavoitusjaoston sekä henkilöstöjaoston, joiden lisäksi kunnanhallitus voi edelleen asettaa muita jaostoja. Luonnokseen on tehty
myös hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksesta johtuvat korjaukset.
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 1.1.2020
alkaen,
2) kumotaan kunnanvaltuuston 8.11.2018 § 33 hyväksymä hallintosääntö.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 14.11.2019 § 28
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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MARTTILANTIEN JA PIILOLUOLANTIEN PLV 113-362 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN LISÄTYÖT, URAKKA-AJAN JATKAMINEN JA TALOUSARVIOMUUTOS
Tekn.ltk 1.10.2019 § 82
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2018 § 37 hyväksynyt Isonkyrön
kunnan talousarvion vuodelle 2019. Talousarviossa on varattu Piiloluolantie + kvlväylä plv 110-356 rakentamiseen 150 000 € määräraha. Lisäksi talousarviovuodelle
2020 on varattu Marttilantie (väli Paasitie-Kyrööntie) rakentamiseen 200 000 € määräraha. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 § 49 päättänyt ”esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2019 investointimääräraha 200.000 € Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen.” Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.5.2019 § 69 päättänyt ”esittää kunnanvaltuustolle, että
se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, joka rahoitetaan rahavarojen muutoksella kassavaroista”.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.6.2019 § 55 päättänyt valita Marttilantien
ja Piiloluolantien plv 113-362 kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 347.000,00 € (alv 0 %) jättäneen Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy:n.
Urakkasopimus on allekirjoitettu 3.7.2019 ja töiden tulee sopimuksen mukaan olla
valmiina viimeistään 31.10.2019.
Työmaan edetessä on ilmennyt tarve muutamille lisätöille, joista osa on ollut melko
pieniä ja ne tehty urakkatarjouksen liitteenä olleen yksikköhintaluettelon mukaisilla
suoritteilla ja hinnoilla. Marttilantien varteen rakennettavan pyörätien alueella ilmeni
suuria kiviä saven seasta maanleikkausten teon yhteydessä. Työmaalla 27.8.2019
pidetyn katselmuksen perusteella sovittiin toimenpiteet ja rakenneratkaisut ko. alueen maaperän homogenoinnin suorittamiseksi. Työt on tilattu tehtäväksi tarjouksen
liitteenä esitetyillä yksikköhinnoilla.
Lisäksi Piiloluolantien ns. ”kölikön” alueella on ilmennyt tarve maaperän homogenoinnille. Urakoitsija on esittänyt ko. töistä 22.9.2019 kirjatun tarjouksen arvoltaan 4.500,00 € (alv 0 %)
Alla on luettelo työmaalla ilmenneistä lisä- ja muutostöistä, jotka hankkeen tässä
vaiheessa on tiedossa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kaivo nro 200, asennus ja hankinta
Salaojan korjaus Marttilantien varressa, 60jm
Vesijohdon sulkuventtiili
Suojaputket katuvalojen kaapeleille Paasitien alle
Peltiarinat, 67,5 m²tr, tilanne 22.8.2019
Marttilantien varren pyörätien massanvaihdot ym
Marttilantien pohjan kiviharaus, keskileveys 8m
S-marketin liittymän massanvaihdot ym
Puhelinkaapeleiden, jakokaapin ja kaivojen siirto
Kivien < 2m³ rammerointi, tilanne 13.9.2019
Piiloluolantien "kölikön" massanvaihto ym
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14
15
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Louhe # 0-200mm levitettynä Piiloluolantien "kölikön" alueelle
Piiloluolantien ylim. ruokamullan poisto ja täyttö murskeella n. 800m²
Kivien > 2m³ rammerointi 294m³, tilanne 13.9.2019
Marttilantien varressa puh.kaapeleiden pohjat murskeella 60jm

Urakoitsija on työmaakokouksessa 17.9.2019 esittänyt lisäaikaa urakkasuorituksen
valmiiksi saattamiseksi lisätöistä johtuvista syistä (kts. aikataulu liitteenä). Urakoitsija
on esittänyt lisäajaksi n. 4 viikkoa, jolloin urakkasuoritus valmistuisi viimeistään
30.11.2019.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
PÄÄTÖSESITYS:
Tekninen lautakunta päättää:
-

PÄÄTÖS:

merkitä Marttilantien ja Piiloluolantien lisä- ja muutostyöt tiedoksi,
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 28.000 € lisämäärärahan myöntämistä Piiloluolantien kunnallistekniikan rakentamiselle ja
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 35.000 € myöntämistä Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiselle, sekä
myöntää lisä- ja muutostöistä aiheutuneen työajan pidennyksen sekä laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi urakka-ajan pidennyksen siten, että
urakka valmistuu viimeistään 29.11.2019.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 7.10.2019 § 148
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,
-

28.000 € lisämäärärahan myöntämistä Piiloluolantien kunnallistekniikan rakentamiselle ja
35.000 € lisämäärärahan myöntämistä Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiselle.

Lisämäärärahat katetaan rahavarojen muutoksella.
PÄÄTÖS :

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä tätä asiaa klo 18.15-18.32.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kvalt 14.11.2019 § 29
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TERVAJOEN ASEMAN PAIKOITUSALUEEN RAKENTAMISEN LOPPUSELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS
Tekn.ltk 1.10.2019 § 88
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee
tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys
tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen
tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen
lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda
loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Tekninen osasto on toteuttanut Tervajoen aseman paikoitusalueen laajentamisen n.
1900m² rakennustyöt kesän 2019 aikana. Hanke toteutettiin tuntitöinä pyrkien käyttämään paikallisia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Alun perin rakennettavan alueen laajuudeksi oli suunniteltu n. 1200 m² ja 25 autopaikan lisäys. Hankkeen edetessä päätettiin siistiä myös Parkintien ja paikoitusalueen välinen viherkaista, sekä
perata ko. oja koko paikoitusalueen pituudelta. Lisäksi rakennettavaa aluetta laajennettiin n. 400 m² valtion omistamalla alueella sijaitsevan paikoitusalueen puolelle
alueen ilmeen yhtenäistämiseksi, sekä asennettiin VR:n toiveen mukaisesti paikoitusalueen ja junaradan väliin kiilakiviä ajoesteeksi. Autopaikojen kokonaismäärä on
nyt 60 paikkaa, mikä on 32 autopaikan lisäys alkuperäiseen. Hankkeessa valaistiin
koko paikoitusalue niin, että valaistus kattaa pitkälti myös alkuperäisen, valtion omistaman paikoitusalueen. Myös koko alueen kuivatusta parannettiin. Pysäköintialue
rakennettiin yhdeksi kokonaisuudeksi huomioiden asemakaavan rajoitteet ja museon vaateet. Paikoitusalueen rakentamista on lisäksi ohjannut kaavamääräys,
jossa on mm. edellytetty huomioimaan alueen kulttuurihistorialliset arvot. Alueen ilmettä haluttiin säilyttää mm. hyödyntämällä vanhoja varastoituja kiilakiviä.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 28.552,86 € (alv 0 %).
Hankkeen kustannusarvio oli 18.000,00 € (alv 0 %).
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta
-

PÄÄTÖS:

hyväksyy Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamisen loppuselvityksen
sekä
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 10.552,86 € lisämäärärahan myöntämistä Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamiselle.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Khall 7.10.2019 § 149
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 10.600 € lisämäärärahan myöntämistä Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamiselle.
Lisämääräraha katetaan rahavarojen muutoksella.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä tätä asiaa klo 18.32-18.41.
_________

Kvalt 14.11.2019 § 30
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Khall 29.10.2019 § 154
Vuoden 2020 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
18.11.2019. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Isonkyrön tuloveroprosentti on viime vuosina ollut seuraava:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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

Kuluvan vuoden kunnallisverotulokertymän arvioiminen on aikaisempia vuosia hankalampaa. Verotuloissa on valtakunnallisesti kertymävajetta mm. verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin käyttöönotosta johtuen.
Myös Isonkyrön kunnallisveron tilitys on ollut arvioitua alhaisempi mm. kertymävajeesta johtuen. Tammi-syyskuussa kunnallisveroa on tilitetty 10,2 milj. euroa, kun
vuonna 2018 vastaavana ajankohtana tilitys on ollut 11,5 milj. euroa. Tammi-syyskuun alhainen kunnallisverokertymä johtuu myös tilitysaikataulun muutoksesta.
Aiempina vuosina veronpalautusosuus on sisältynyt vasta loppuvuoden tilityksiin,
joten se ei sisälly vielä viime vuoden tammi-syyskuun verokertymään. Kuluvana
vuonna veronpalautuosuutta on vähennetty kunnallisverotilityksistä jo heinäkuun tilityksestä alkaen. Myös jäännösverotilitykset ovat aikaistuneet siten, että niitä tilitetään kunnalle heinäkuusta alkaen. Jäännösvero-osuudet ovat kuitenkin olleet pienempiä kuin veronpalautusosuudet Isossakyrössä viime vuosina, joten ne eivät
kompensoi veronpalautusosuuksien merkitystä täysimääräisesti kunnallisverotilityksissä.
Verohallinto on 13.10.2019 julkaissut ennakkotietoja verovuoden 2018 maksuunpantujen verojen määristä. Ennakkotiedon mukaan Isonkyrön kunnalle tilitettyä määrää oikaistaan marraskuun verotilityksessä 102 955 eurolla. Veronpalautusosuus on
yhteensä -1 312 626 euroa, jota on vähennetty verotilityksistä jo heinäkuusta 2019
alkaen. Jäännösverojen osuus on 528 985 euroa, joita on tilitetty kunnalle niin ikään
heinäkuusta 2019 alkaen. Kunnallisveron tilitys voinee jäädä budjetoidusta mm. tulorekisteriongelmien ratkaisemisesta riippuen.
Esityslistan oheismateriaalina on 13.8.2019 saapunut kuntalaisaloite, jossa esitetään, että kunnallisveroprosenttia alennettaisiin.
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Isonkyrön kunnallisveroprosentti on ollut 21,50 vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2019
tuloveroprosentti oli Pohjanmaan kunnissa keskimäärin 20,86 vaihdellen Luodon
19,50 %-yksiköstä Kaskisten ja Kruunupyyn 22,00 %-yksikköön. Etelä-Pohjanmaan
kunnissa tuloveroprosentti oli keskimäärin 21,31 vaihdellen Ilmajoen 20,75 %-yksiköstä Teuvan 22,50 %-yksikköön.
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 on laadittu nykyisen tuloveroprosentin mukaisena. Talousarvio ja -suunnitelmavuodet ovat niukasti ylijäämäisiä. Taloussuunnitelmavuosien arvioissa tulee varautua myös poistojen määrän kasvuun
meneillään olevien suurten investointien valmistuttua. Tuloveroprosentin muuttaminen yhdellä prosenttiyksiköllä merkitsisi kunnallisverotulojen muutosta n. 600 000
eurolla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
- vuoden 2020 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 % sekä
- todetaan, että kunnan tässä taloudellisessa tilanteessa tuloveroprosentti pidetään nykyisellään ja aloite kunnallisveron alentamisesta todetaan loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 14.11.2019 § 31
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
Khall 29.10.2019 § 155
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 2019 olleet seuraavat:
yleinen kiinteistövero
0,93
vakituisesti asutut asuinrakennukset
0,65
muut asuinrakennukset
1,10
voimalaitokset
2,69
yleishyödylliset yhdistykset
0,00
Rakentamattomille kiinteistöille ei ole määrätty erillistä prosenttia.
Arvio vuoden 2020 kiinteistöverotuloista
Arvio vuoden 2020 kiinteistöverotuloista, jotka on laskettu v. 2019 verotusarvoilla
ehdotuksen mukaisin kiinteistöveroprosentein:
Arvio kiinteistöveron tuotosta vuonna 2020
kiinteistö laskennallinen
vero-%
verotulo
0,65
580 922
1,10
41 397
0,00
0

Kiinteistön käyttötarkoitus
verotusarvo
Vakituinen asuinrakennus
89 372 632
Muut asuinrakennukset
3 763 360
1)Yleishyödylliset yhdistykset
622 118
2)Rakentamattomat kiinteistöt
Yleinen kiinteistövero
32 812 029
0,93
305 152
Voimalaitos
0
2,69
0
Laskennallinen tuotto
Yht
927 471
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 2020 seuraaviksi:
-

yleinen kiinteistövero
vakituisesti asutut asuinrakennukset
muut asuinrakennukset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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0,65
1,10
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2,69
0,00

Rakentamattomille kiinteistöille ei määrätä erillistä prosenttia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 14.11.2019 § 32
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRKAVAALI
Khall 29.10.2019 § 160
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 18 päättänyt muuttaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan virkanimikkeen hyvinvointijohtajaksi. Hyvinvointijohtajan virka täytetään
1.1.2020 alkaen, koska kunnanhallitus on 13.5.2019 § 67 täyttänyt nykyisen kirjastoja vapaa-aikatoimenjohtajan viran määräajaksi ajalle 6.8.2019 - 31.12.2019. Kunnanhallitus päätti 19.8.2019 § 112 julistaa hyvinvointijohtajan viran haettavaksi.
Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksessa 1.1.2020 alkaen hyvinvointipalveluihin sisältyy kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Hyvinvointijohtaja toimii hyvinvointilautakunnan alaisuudessa palvelualueensa johtajana vastaten hyvinvointipalveluista sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.
Hyvinvointijohtajan viran haluaika päättyi 17.9.2019 klo 15.00. Hakuilmoitukset julkaistiin kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla
sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa ja Pohjalaisessa.
Kunnanhallitus päätti 19.8.2019 § 112, että viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viran tehtäväalueelta. Lisäksi
on todettu, että katsomme eduksi, mikäli hakijalla on kokemusta kuntatyöstä ja esimiestehtävistä, henkilöstöjohtamisesta sekä talous- ja hallinto-osaamista.
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 17.9.2019 klo 15.00 mennessä 26 henkilöä.
Kunnanhallitus valitsi 23.9.2019 § 132 valintatoimikunnan, jonka tehtävänä on suorittaa haastattelut ja tehdä ehdotus valittavasta henkilöstä. Lisäksi kunnanhallitus
päätti, että valintatoimikunta voi tarvittaessa käyttää henkilöarviointia.
Toimikunta päätti 30.9.2019 haastatella kuusi hakijaa. Haastattelut järjestettiin 7.8.10.2019, minkä jälkeen toimikunta päätti lähettää soveltuvuusarviointiin kolme hakijaa.
Soveltuvuusarvioinnit tilattiin Psycon Oy:ltä ja niiden tulokset esiteltiin toimikunnalle
24.10.2019. Toimikunta päätti 24.10.2019 ehdottaa, että hyvinvointijohtajan virkaan
valitaan Antti Iivari ja varalle valitaan Pirjo Humalainen.
Hakijoiden kelpoisuus ilmenee yhdistelmästä. Yhdistelmä hakijoista jaetaan oheismateriaalina. Julkiset tiedot hakijoista ovat saatavilla kunnanvirastosta. Hakemukset
kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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 antavat valintatoimikunnan pj. Helena Tuuri-Tammela, puh. 0400667 304 ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

-

PÄÄTÖS:

hyvinvointijohtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti filosofian maisteri Antti Iivari ja varalle valitaan filosofian maisteri Pirjo
Humalainen
virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla
virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 14.11.2019 § 33
KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Raili Varo perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta ehdotti asian pöydällepanoa. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoa ja ehdotti, että asian pöydällepanosta käydään nimenhuutoäänestys siten, että
käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja asian pöydällepanoa kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettiin nimenhuutoäänestys
(26 JAA-ääntä: Ahoketo, Annala, Frusti, Hakamaa, Heinilä, Heinonen, Hänninen,
Jaatinen, Karhu, Komsi, Kuusikko, Laine, Latvakoski, Leskelä, Mäkinen, Mäkynen,
Niemi, Nikula, Pollari, Pukkinen, Rajamäki, Soisalo, Talso, Tuuri-Tammela, Vaissalo
ja Viertola sekä 1 EI-ääni: Varo). Nimenhuutoäänestyksen tuloksena puheenjohtaja
totesi, että äänin 26-1 asian käsittelyä jatketaan ja keskustelu kunnanhallituksen ehdotuksesta jatkuu. Käsittelyä jatkettaessa kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia ei tehty.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
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SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 29.10.2019 § 161
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 21.10.2019 § 97 käsitellyt perussopimuksen päivittämistä, uudistettu perussopimus liitteenä. Perussopimuksen
päivitystarve johtuu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisesta ja sen
myötä toteutetusta Sedun organisaatiouudistuksesta.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän organisaatio uudistettiin 1.1.2018 ja sen myötä
Koulutuskeskus Sedun ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitoksen toiminnat yhdistettiin
yhden Sedun alla toimiviksi kahdeksi tulosalueeksi, jotka ovat 1.1.2018 alkaen oppimispalvelut ja konsernipalvelut. Lisäksi kilpailutettavaa koulutustoimintaa toteuttaa
kuntayhtymän tytäryhtiö Sedu Education Oy.
Perusopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo tapahtuivat voimassa olevan Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 35 § ja 37 § mukaisesti:
35 § Perussopimuksen muuttaminen
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
37 § Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsenkunnat ovat sen käsitelleet ja yhtymävaltuusto on todennut, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista on sen hyväksynyt ja sopimuksen hyväksyneiden kuntien asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia pyydetään ilmoittamaan 30.11.2019
mennessä uudistetun perussopimuksen hyväksymisestä osoitteeseen kirjaamo(at)sedu.fi.
Perussopimukseen on esitetty muutoksia lähinnä 3 § Tehtävät ja toiminta-ajatus pykälään. Lisäksi 8 § Yhtymävaltuuston päätösvaltaisuus -pykälästä on poistettu 2.
kappale, 9 § Yhtymävaltuuston tehtävät -pykälästä on poistettu liikelaitokselle asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet. Myös johtokuntaa koskevat määräykset on
poistettu pykälistä 9, minkä lisäksi johtokuntaa koskeva aikaisempi 15 § on poistettu
kokonaan. Peruspääomaa ja jäsenkuntien osuuksia koskevasta pykälästä (ehdotuksen 17 §) on typistetty rahasto-osuuksia koskevaa kohtaa ja samoin investoinnit ja
pääomarahoitus -pykälän (ehdotuksen 26 §) liikelaitoksen investointimenoa koskevat kohdat. Muut perussopimukseen esitetyt muutokset ovat lähinnä teknisiä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
14.11.2019

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Seinäjoen koulutuskuntayhtymän
perussopimus hyväksytään liitteen mukaisena.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 14.11.2019 § 34
PÄÄTÖS:
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020-2022 HYVÄKSYMINEN
Khall 29.10.2019 § 163
Kuntalain (410/2015) Talousarvio ja -suunnitelma 110 §:n 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 17.6.2019 § 98 antanut talousarvion laadintaa koskevat ohjeet
vuodelle 2020, joiden pohjana on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Talousarvioesitykset on valmisteltu jokaisella palvelualueella ja lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioehdotuksensa 19.9.2019 mennessä. Lautakuntien talousarvioesitykset eivät sisältäneet poistoja. Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen talousar-
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vioesitystä on tasapainotettu toimintakulujen osalta yli 550.000 eurolla. Lisäksi toimintatuloja sekä verotuloja on tarkasteltu uudelleen varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toisaalta erityisen vaativan erityisopetuksen menoja ja tuloja on lisätty merkittävästi pohjautuen kunnan ja yksityisen palveluntuottajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä arvioon kotikunnilta laskutettavista tuloista.
Talousarvion valmistelussa on varauduttu tulevan vuoden palkankorotuksiin eri
virka- ja työehtosopimuksissa ja käytetty talousarvion laadintaohjeiden mukaista palkankorotusprosenttia 1,00 sekä seuraavia sivukuluprosentteja.
MAKSU/VUOSI
4100 Palkkaperusteinen eläkemaksu (KuEL-maksu)
4110 Valtion eläkemaksu (ent. VaEL-maksu, opettajat)
4150 Sairausvakuutusmaksu
4160 Työttömyysvakuutusmaksu
4170 Tapaturmavakuutusmaksut

2020
16,86
16,50
1,35
1,70
0,70

Talousarvion laadintaohjeita annettaessa työttömyysvakuutusmaksun arvioitiin olevan 2,05 Kuntaliiton ennusteen mukaisesti, mitä käytettiin lautakuntien talousarvioesityksissä. Elokuussa työllisyysrahaston hallitus päätti esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista siten, että työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan
0,45 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään n.
2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,70 prosenttia (palkkasumman 2,1
miljoonaa euroa ylittävältä osalta).
Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa työttömyysvakuutusmaksua on alennettu
1,70 prosenttiin palkkasummasta Kuntaliiton esityksen 28.8.2019 mukaisesti, mikä
vähensi henkilöstökuluja n. 32.000 eurolla.
Kunnallis- ja yhteisöverotuloarvioissa on käytetty Kuntaliiton kuntakohtaista verotuloennustekehikkoa, kuitenkin varovaisuuden periaatetta noudattaen. Kunnallisverotulojen arvioiminen on ollut aiempaakin haastavampaa mm. kertymävajeesta johtuen. Kiinteistöverotulot on arvioitu nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaisina.
Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton tuoreimman, lokakuussa tehdyn valtionosuusarvion mukaisena.
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 on laadittu JHS 199 suositusta
mukaillen. Perusturvan palvelualueen tehtäväalueiden tulosyksiköitä ja kustannuspaikkoja on muutettu vastaamaan tilastoinnin tarpeita. Sivistyslautakunnan uutena
tehtäväalueena esitetään Erityisen vaativa erityisopetus.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 hyväksytään liitteen mukaisena.
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Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti valtuuttaa hallintojohtajan tekemään
teknisiä korjauksia talousarviokirjaan.
Merkittiin, että Jari Viertola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
9.40.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.15.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 11.30-12.15, 14.55-15.05 ja
15.55-16.00.
_________

Kvalt 14.11.2019 § 35
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KIITOSPUHEENVUOROT
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kiitti sekä luottamushenkilöitä että kunnan henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivotti hyvää joulua. Sen jälkeen
valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja kunnanjohtaja kiittivät valtuuston puheenjohtajaa ja muita tahoja hyvästä yhteistyöstä ja toivottivat hyvää joulua.
_________
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Kunnallisvalitus
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
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 260 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: 21, 22, 26
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