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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 78
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä Jaakko Pukkinen, Juha
Annala, Tommi Laine, Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola. Kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta etäyhteydellä osallistuu varapuheenjohtaja Jouni Mäkynen.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 79
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Reino Hintsa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA LÄHIHOITAJAN TOIMEEN
Khall § 80
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa lähihoitajan toimen täyttöä varten palvelukodille 1.6.2020 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimeen 1.6.2020 alkaen
perusturvan palvelualueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA – ISONKYRÖN HELLUNTAISEURAKUNTA
Khall § 81
Isonkyrön Helluntaiseurakunta anoo 30.3.2020 saapuneella kirjeellä vapautusta kiinteistöveroista vuodelta 2020. Kiinteistö on yksinomaan yleisessä ja yleishyödyllisessä käytössä.
1. Sorsalammi, kiinteistötunnus 152-403-0016-0018-1, osoitteessa Karjalankatu
13, Isokyrö. Kiinteistövero 2.490,48 euroa.
Kunnanhallitus on 23.10.2018 § 176 päättänyt pitää toimivallan kiinteistöverosta vapauttamisessa veronkantolain 51 §:n mukaisesti kunnalla ajalla 1.1.2019 –
31.12.2021. Hallintosäännön 5. luvun 23 §:n 10) kohdan mukaan kunnanhallitus
päättää asiat, jotka koskevat vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisten
verojen suorittamisesta sekä tätä koskevan ratkaisuvallan pidättämistä kunnalla.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää vapautuksen em. kiinteistöverosta verovuodelta
2020.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SITOUTUMINEN TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -HANKKEESEEN
Khall § 82
Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta sosiaali- ja terveysministeriö myöntää vuosina 2020-2023 valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille.
Valtioneuvoston asetuksen (16.1.2020) mukaan tällaisia hankkeita ovat:
1) kunkin maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteinen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuus, jolla toimeenpannaan
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa (maakunnan hankekokonaisuus);
2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä tukevat alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävät hankkeet.
Maakunnalla tarkoitetaan maakuntajakolain (1159/1997) ja sen nojalle maakunnista
annetun valtioneuvoston päätöksen (978/2019) 1 §:n mukaista maakuntaa.
Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hanke on tarpeellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja se tukee
palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä
toimintatapojen uudistamista;
2) hankkeelle on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon;
3) hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevat linjaukset;
4) hankkeessa on otettu huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö; ja
5) hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti hyödynnettävä.
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle
kussakin maakunnassa. Maakuntaperusteisesta aluejaosta voidaan poiketa, jos sille
on erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä perusteltu syy.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osatavoitteet ovat:
1) palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen;
2) toiminnan painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön;
3) palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen;
4) palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen; ja
5) kustannusten nousun hillitseminen.
Valtionavustus (yhteensä 70 m€) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankekokonaisuudelle myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin. Maakunnittaiset osuudet perustuisivat 25 % tasasuuruiseen maakunnittaiseen osuuteen sekä 75 % asukaslukuun perustuvaan osuuteen. Asetuksen
arvion mukaisesti Etelä-Pohjanmaalle osoitettavan valtionavustuksen määrä (4,04
%) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeelle olisi n. 2,8 m€ vuosille
2020-2022. Muille avustettaville hankkeille avustusta myönnetään enintään 80 %
hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Valtionavustusta haetaan kirjallisesti sosiaali- ja terveysministeriöltä sen asettamaan
määräaikaan (30.4.2020) mennessä. Hakemuksesta on käytävä ilmi:
1) hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta tai kuntayhtymä ja hankkeen toteuttamiseen osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät;
2) hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset;
3) haettavan avustuksen määrä ja hankkeen talousarvio;
4) hankkeen toteuttamisen aikataulu;
5) suunnitelma hankkeen arvioinnista;
6) jos kyseessä on osin tai kokonaan aiemmin kehitetyn ja arvioidun toiminnan
käyttöönottohanke, selvitys toiminnasta jo saaduista kokemuksista ja tehdyistä
arvioinneista; sekä
7) suunnitelma asukkaiden, asiakkaiden ja järjestöjen osallistumisesta hankkeeseen.
Lisäksi maakunnan hankekokonaisuudelle suunnattavaa avustusta koskevaan hakemukseen on sisällytettävä selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen
niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien palveluiden osalta, jotka ne hankkivat yksityisiltä palveluntuottajilta. Avustusta ei saa käyttää toimiin, joilla toteutetaan kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1. §:n mukaisia valtionosuustehtäviä, mikäli näillä toimilla ei ole välitöntä liityntää hankkeen kokeilu- ja kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon.
Etelä-Pohjanmaan kuntien sote-kokous (22.10.2019 § 16) päätti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen hallinnoijaksi Seinäjoen kaupungin.
Hankehakemus on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksilan sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa. Hankevalmistelun ohjausrakenteena on toiminut Kuntajohtajafoorum, Etelä-Pohjanmaan
SOTE poliittinen ohjausryhmä sekä Etelä-Pohjanmaan SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä. Valmistelussa on hyödynnetty aikaisemman SOTE-valmistelun materiaali sekä muodostettuja työryhmiä ja käynnissä olevia kehittämishankkeita.
Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) ovat tehneet sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskevan palvelusopimuksen (ns. kokonaisulkoistussopimus)
Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu palveluntuottajan sitoutumisesta sote-uudistuksen mukaisiin tavoitteisiin, mm. kustannustehokkuuteen, uusien toimintatapojen ja innovaatioiden mahdollistamiseen sekä lähipalveluiden turvaamiseen. Edellä mainittujen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kuus-Sotella. Kuusiokuntien edustajien kanssa tehdään selvitys alueen toimijoiden kanssa tehtävästä
yhteistyöstä hankkeen toteuttamisen aikana asukkaiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi. Kuusiokunnat osallistuvat hankkeeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisvastuullisena Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymänä (KuusSoTe).
Hankesuunnitelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kehittäminen on
koottu kolmeen toimintalinjaan: Tietojohtamisen vahvistaminen, Kotona asumisen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

20.4.2020

Sivu

146

tukeminen sekä Palveluun ja hoitoon pääsyn varmistaminen. Tarkemmat toimenpiteet on esitetty kunnanhallitukselle oheismateriaalina jaettavassa hankesuunnitelmassa. Hankkeen tavoitellut tulokset ja vaikutukset on koottu seuraavasti:
Tuloksia:
- Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee seitsemässä (7) vuorokaudessa.
- Palvelurakenne mahdollistaa ja tukee kotona asumista, lääkäripäivystys toimii
kotihoidossa, konsultointi etäpalveluna.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluita on saatavilla matalakynnyksisinä ja arjen
ympäristöissä.
- Nuorten psykososiaalinen tuki, näyttöön perustuva menetelmä (IPC), on käytössä.
- Ennaltaehkäisevät palvelut ovat vahvistuneet.
- Johtaminen perustuu tietoon.
- Riittävän, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on
varmistettu.
Vaikutuksia:
- Alueen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikea-aikaisesti ja tasavertaisesti.
- Palveluissa korostuvat jatkuvuus, käytettävyys ja ihmisläheisyys.
- Asukkaat ja asiakkaat ovat osallisina ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen,
arviointiin ja tuottamiseen.
- Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus on yhdenmukainen,
vaikuttava ja vahva.
- Palvelukokonaisuus pystyy ennakoimaan ja vastaamaan toimintaympäristön
sekä väestö- ja palvelutarpeen muutoksiin.
- Kustannusvaikuttavuus on parantunut.
Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sitoumuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen osallistumisesta
30.4.2020 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta sitoutuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen esitetyssä muodossa.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KYRÖN VOIMA RY:N VOIMISTELUJAOSTON ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSEN TAKAISINMAKSUAJAN PIDENTÄMISESTÄ
Khall 7.10.2019 § 143
Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 1.7.2019 investointitukea Kyrön Voima ry:n
voimistelujaostolle kanveesihankkeen (permantomaton) 12x12 m toteuttamiseen,
21.723,12 euroa. Hankkeen aikataulu on 12.6.2019–29.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 41.775,23 euroa. YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuus on
5.430,78 euroa.
Kyrön Voima ry:n voimistelujaosto anoo 23.9.2019 saapuneella kirjeellään kunnalta
hankkeeseen väliaikaista rahoitusta 20.000 euroa siten, että lainan takaisinmaksu
tapahtuu heti hankerahoituksen tilityksen jälkeen, aikaisintaan 28.2.2020 ja viimeistään 30.6.2020.
Hallintosäännön 20 §:n 25-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
-

PÄÄTÖS:

myöntää Kyrön Voima ry:n voimistelujaostolle 20.000 euroa väliaikaisrahoitusta
kanveesihankkeen toteuttamiseen
-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu
yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.6.2020 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 20.4.2019 § 83
Kyrön Voiman voimistelujaosto anoo 6.4.2020 päivätyllä kirjeellään lisäaikaa em.
lainan takaisinmaksuun 31.10.2020 saakka.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää Kyrön Voima ry:n voimistelujaostolle 20.000 euron
väliaikaisrahoituksen lainalle takaisinmaksuaikaa 31.10.2020 saakka.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 84 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §: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:

Perusturvalautakunta
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös
Kuntatodistusohjelman perustaminen
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös
Kunnantalon ulko-ovien pitäminen edelleen suljettuna

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN VIRKAAN
Khall § 85
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupaa yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan 1.8.2020 alkaen. Virka vapautuu eläköitymisen takia. Irtisanoutumisilmoitus virasta on tehty.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan
1.8.2020 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall § 86
1. Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu 17.4.2020 Kattiharjun tuulivoimapuistosta;
a) Hallinto-oikeus ei tutki valitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 20.9.2017
tehdystä päätöksestä.
b) Hallinto-oikeus hylkää valituksen Isonkyrön kunnanvaltuuston päätöksestä.
c) Hallinto-oikeus hylkää muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

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

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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YHTEISTOIMINTAMENETTELYT
Khall 14.4.2020 § 77
Kunnanhallitus on käsitellyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä kokouksessaan 30.3.2020 § 71 ja päättänyt käynnistää YT-menettelyn tarvittavien henkilöstöja muiden menojen säästämiseksi, jotta valtuuston vuodelle 2020 vahvistama talousarvion tulostavoite voidaan saavuttaa.
Kunnanhallitus päätti, että YT-menettelyn piiriin kuuluu se osa henkilöstöstä, johon
ei voida soveltaa TSL:n 2 luvun 12 §:n 2 momenttia tai yhteistoimintalain 15 §:ää tai
joka ei toimi niissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtävissä, jotka koronavirustilanteen vuoksi on hoidettava. Nämäkin henkilöstöryhmät kuuluvat YT-menettelyn piiriin siltä osin kuin sovitaan koko henkilöstöä koskevista asioista. Lomautuksien
kesto rajattiin kunnanhallituksen päätöksellä enintään 90 päivään ja tavoitteeksi asetettiin vähintään 500.000 euron vuosisäästö.
Yt-toimikunta on kokouksessaan 30.3.2020 § 3 ennen kunnanhallituksen kokousta
käsitellyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen perusteet ja merkinnyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen tiedoksi.
Kutsu yt-neuvotteluun annettiin kaikille pääluottamusmiehelle ja henkilöstöjaostolle
31.3.2020.
Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 6.4.2020 § 12 ennen yt-neuvotteluita päättänyt
ehdottaa työntekijöiden edustajille, että lomautus esitetään tapahtuvan enintään 14
päiväksi ja varhaiskasvatuksessa enintään 60 päiväksi tuotannollisista perusteista
johtuen. Lomautusmääristä voidaan poiketa, mikäli neuvottelun aikana löytyy muita
säästökohteita. Lomautuksia laitetaan täytäntöön vaiheittain siinä järjestyksessä
vuoden 2020 aikana, jossa työt ovat vähentyneet ja työtilanne sen sallii.
Neuvottelut on aloitettu 6.4.2020 ja ne kestävät vähintään 2 viikkoa.
Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 8.4.2020 § 15 merkinnyt tiedoksi palvelualueiden johtajien arviot koronasta aiheutuvista säästöistä sekä koosteen palvelualueiden arvioista koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden aiheuttamista muiden kuin
henkilöstömenojen vähennyksestä ja tulojen menetyksestä, jotka arvion mukaan olisivat noin 337 000 euroa.
Henkilöstöjaosto päätti esittää lomautuksia siten, että
- varhaiskasvatuksen hoitohenkilöstö lomautetaan aiemmin esitetyn mukaisesti 60 päiväksi, työntekijöitä kutsutaan töihin tarpeen mukaan siten, että
mitoitus toteutuu joka hetki
- muut työntekijät ja viranhaltijat lomautetaan kolmeksi päiväksi 31.12.2020
mennessä
- todetaan, että TSL:n mukaiset keskeytykset toteutetaan aikaisemmin todetun
mukaan.
Lomautuksiin palataan tarvittaessa loppuvuoden aikana, mikäli kunnan taloudellinen
tilanne sitä edellyttää.
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Lisäksi henkilöstöjaosto päätti esittää, että
- esimies ja työntekijä suunnittelevat pitämättömät lomat siten, että lomapalkkavelka lyhenee merkittävästi, jolloin vanhoja lomia voi olla vuodenvaihteessa 2020-2021 pitämättä pääsääntöisesti enintään 10 päivää
- avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen tarkastellaan jokainen erikseen sen selvittämiseksi, voidaanko viran tai toimen tehtävät hoitaa sisäisin
järjestelyin
- esimiehiltä edellytetään tarkkaa valvontaa sen osalta, että ylitöitä tehdään
vain esimiehen määräyksestä.
Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan oheismateriaalina tiedoksi palvelualueiden
johtajien arviot koronasta aiheutuvista säästöistä sekä koosteen palvelualueiden arvioista koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden aiheuttamista muiden kuin henkilöstömenojen vähennyksestä ja tulojen menetyksestä sekä henkilöstöjaoston esityksen 8.4.2020 § 15 mukainen laskelma lomautuksen taloudellisista vaikutuksista.
Yt-neuvotteluita jatketaan aiemmin sovitun mukaisesti ti 14.4.2020 klo 17.00.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Ehdotus annetaan viimeistään kokouksessa.

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja totesi, että henkilöstöjaosto on kokouksessaan 14.4.2020 § 18 todennut, että Yt-toimikunta käsitteli 14.4.2020 henkilöstöjaoston esitystä 8.4.2020 § 15.
Henkilöstöjaosto on 14.4.2020 merkinnyt tiedoksi työntekijäjärjestöjen yt-neuvotteluissa 14.4.2020 esittämät ehdotukset, kysymykset ja kannanotot.
Lisäksi henkilöstöjaosto on päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
- merkitsee tiedoksi yhteistoimintamenettelyn tilanteen,
- merkitsee tiedoksi työnantajan ehdotuksen henkilöstön edustajille (henkilöstöjaoston päätös 8.4.2020 § 15),
- päättää, että kunnanhallituksen 30.3.2020 § 71 päätöksen mukainen vähintään 500.000 euron vuosisäästötavoite voidaan toteuttaa henkilöstösäästöillä
ja palvelualueiden arvioilla koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden aiheuttamista muiden kuin henkilöstömenojen nettovaikutuksella.
KJ:N
KOKOUKSESSA
TEKEMÄ
EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston ehdotuksen 14.4.2020 § 18.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jenni Jaatinen ja Matti Vaissalo poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.55.
_________
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Khall 20.4.2020 § 87
Yt-neuvottelut on aloitettu 6.4.2020 ja ne kestävät vähintään 2 viikkoa, joten neuvottelut voivat päättyä aikaisintaan 20.4.2020.
Yt-neuvottelu jatkuvat 20.4.2020 klo 16.30.
Hallintosäännön 82 §:n mukaan kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen
periaatteista. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi
päättää palvelualueen johtaja.
KJ:N
EHDOTUS:

Ehdotus annetaan viimeistään kokouksessa.

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja totesi, että henkilöstöjaosto on kokouksessaan 20.4.2020 § 21 todennut, että yhteistoimintaneuvottelut on todettu päättyneiksi ja yksimielisyyttä esitettyjen lomautusten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ei saavutettu.
Lisäksi henkilöstöjaosto päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että lomautukset toteutetaan muutoin henkilöstöjaoston 8.4.2020 § 15 esityksen mukaisesti, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunnan lisäksi 2 sosiaalityöntekijää jätetään
lomautuksen ulkopuolelle, koska tilanne on neuvottelun aikana muuttunut siten, että
heitä tarvitaan niissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtävissä, jotka koronavirustilanteen vuoksi on hoidettava.
KJ:N
KOKOUKSESSA
TEKEMÄ
EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston ehdotuksen 20.4.2020 § 21 ja toteaa,
että palvelualueen johtajat päättävät lomautuksista kunnanhallituksen vahvistamien
periaatteiden mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jenni Jaatinen, Sirkku Rajamäki ja Matti Vaissalo poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.35.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 81, 82, 83, 87
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 78, 79, 80, 84, 85, 86
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 81, 82, 83, 87
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