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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 88 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokoukseen osallistujat ja että etänä osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä Tommi Laine,
Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko
Heinilä.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 89 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT / VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN TILANNEKATSAUS
Tekn. ltk 28.4.2020 § 35
Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen tilannetta 28.4.2020 päivätyn tilannekatsauksen pohjalta.
TJ:N ESITYS:
Tekninen lautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen tiedoksi.
esittää Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen tilannekatsauksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 11.5.2020 § 90
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen liitteenä olevan
tilannekatsauksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä asiaa klo 18.18-18.38.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YKSITYISTEIDEN HOITOJÄRJESTELYJEN TOIMIVUUS JA KUSTANNUKSET
Tekn.ltk 28.4.2020 § 31
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2019 35 § hyväksynyt Isonkyrön kunnan talousarvion vuodelle 2020. Ko. talousarviossa on Tieasioiden ja liikenneväylien tehtäväalueelle annettu tehtäväksi ”Yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuuden ja kustannusten selvittäminen kunnanhallitukselle 30.4.2020 mennessä”.
Kunnan tekninen palvelualue on laatinut kevään 2020 aikana liitteenä olevan selvityksen yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuudesta ja kustannuksista. Kustannukset on selvitetty vuosien 2009 ja 2018 väliseltä ajalta. Vuoden 2019 tilinpäätöstä ei
ole vielä selvityksen laatimisen aikaan hyväksytty, joten sitä ei otettu mukaan selvitykseen.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439.
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta
- hyväksyy laaditun selvityksen yksityisteiden hoitojärjestelyistä ja kustannuksista
- päättää esittää ko. selvityksen kunnanhallitukselle
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 11.5.2020 § 91
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi. Kunta tiedottaa kunnan yksityistiejärjestelyistä sekä valtion avustuksista tiehoitokunnille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä asiaa klo 18.38-18.44.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KATUVERKOSTON PERUSKORJAUKSEN JA HULEVESIVERKOSTON RAKENTAMISEN
VIISIVUOTISSUUNNITELMA
Tekn. ltk 28.4.2020 § 33
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 150.000 €:n määräraha katuverkoston peruskorjauksiin ja 100.000 € hulevesien hallintaan. Talousarvioon varattujen määrärahojen perustana on vuoden 2019 aikana laaditut katuverkoston kuntoluokitus (Tela
10.9.2019 § 72)) ja hulevesien hallintasuunnitelma (Tela 10.9.2019 § 78).
Katuverkoston peruskorjauksesta ja hulevesien hallinnasta on tehty kooste, jolla
haetaan kustannustehokkuutta yhdistämällä katuverkoston peruskorjauksia ja hulevesiverkoston rakentamista alueittain. Aikataulusuunnittelun prioriteetteina on käytetty kuntoluokitusta ja tiestön merkittävyyttä, käyttäjän kannalta. Katuverkostossa
kuin myös hulevesissä kertynyt korjausvelka on suuri. Hankkeiden yhdistämisellä
tavoitellaan taloudellista tehokkuutta ja rakentamisesta aiheutuvan haitan minimoimista.
Liiteaineistossa on esitetty päivitetty suunnitelma katujen peruskorjauksesta ja hulevesiverkoston rakentamisesta seuraavan viiden vuoden ajalle.
Vuoden 2020 osalta on suunniteltu peruskorjata Ikolantie ja Forsmanintie sekä rakentaa näihin teille hulevesiverkosto. Suunnitelmissa on myös Karjalankadun päällystämien ja kantavuuden parantaminen vaahtobitumistabiloinnilla. Kuluvan vuoden
osalta näiden hankintojen käynnistäminen on ajankohtaista.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta
-

PÄÄTÖS:

päättää esittää kunnanhallitukselle laaditun katuverkoston peruskorjauksen ja
hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman hyväksymistä
päättää hyväksyä vuoden 2020 osalta peruskorjaussuunnitelman TA2020 varattujen määrärahojen osalta.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 11.5.2020 § 92
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentamisen viisivuotissuunnitelman. Tällä päätöksellä ei päätetä tulevien
hankkeiden toteutuksesta, vaan mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden yhteydessä.

KÄSITTELY: Käsittelyn kuluessa Jaakko Pukkinen ehdotti Erkki Kuusikon ym. kannattamana, että
asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa taksa,
vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaikki kunnanhallituksen jäsenet palautusehdotuksen
kannalla ja totesi, että kunnanhallituksen jäsenet yksimielisesti päättivät palauttaa
asian valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa taksa, vastuut ja määräykset
esitetään suunnitelmassa.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä asiaa klo 18.44-18.55.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITTEET JA KUNTALAISALOITTEET SEKÄ TOIMENPITEET JA KANNANOTOT
NIIDEN JOHDOSTA
Khall 11.5.2020 § 93
Kuntalain 23.1 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Hallintosäännön 172 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä
kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Valtuutetun aloiteoikeudesta ja aloitteiden käsittelystä määrätään hallintosäännön 140 §:ssä.
Kuntalain 23.4 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kunnanhallituksen aloitekäsittely on viivästynyt, koska kaikilta toimielimiltä ei saatu
ajoissa tietoa aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Aloitteet jaetaan oheismateriaaleina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
1. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 3.4.2017 jättänyt kuntalaisaloitteen kunnan
hoidossa olevien yksityisteiden hoidon omavastuuosuuden poistosta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 79, keskustellut asiasta vuoden
2018 talousarvion laadinnan yhteydessä ja päättänyt, ettei omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi.
Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 28.4.2020 § 32 yksityisteiden hoitojärjestelyn kustannukset vuosien 2009 ja 2018 väliseltä ajalta ja päättänyt, ettei
omavastuuosuuksia esitetä muutettavaksi. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
2. 112 allekirjoittajaa (ens. Alisa Torkko ja Ada Minni) ovat 11.5.2017 tehneet
kuntalaisaloitteen, että nuorille osoitettaisiin oma paikka, missä he voisivat olla rauhassa.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.5.2017 § 33 todennut, että kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion kirjannut kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnan painopistealueisiin ja kehittämistarpeisiin nuorisotilan tilatarpeen selvityksen tekemisen 30.6.2017 mennessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Nuorisotilana Isossakyrössä toimii tällä hetkellä Pohjankyrön talon alakerran
kahviotila. Nuorisotilan aukioloajat on suunnattu eri-ikäisille nuorille siten, että eri
ikäryhmille on omat aikansa. Kävijämäärä on keskimäärin n. 20 nuorta, vaihdellen
ikäryhmästä riippuen 10-30 nuorta kerrallaan. Nuorisotilalla kävi vuonna 2016 n.
1.500 nuorta.
Tällä hetkellä joudutaan ottamaan huomioon myös muut tilan käyttäjät, joita on
harrastusryhmistä juhlatilaisuuksien kahvituksiin. Ei ole siis mahdollista sisustaa ja
järjestellä nuorisotilaa täysin nuorten näköiseksi ja nuorten ehdoilla.
Sivistyslautakunta esittää tilantarveselvityksessään, että toimiva ja ihanteellinen
nuorisotila käsittää useita eri osa-alueita. Parhaimmillaan tila on riittävän iso, jotta
sinne mahtuu tarpeeksi istumapaikkoja, pöytätilaa syömistä ja askartelua varten
sekä isoimmat pelipöydät (biljardi, pingis, ilmakiekko). Lisäksi tietysti sitten pienemmät asiat, kuten tietokonepiste, tv-taso sisältöineen jne. Varustusta huolletaan ja
päivitetään säännöllisesti. Tilan tulisi olla kutsuvan näköinen nuorille. Tähän kuuluu
esimerkiksi nuorten näköinen värimaailma sekä lisämukavuudet kuten esim. torkkupeitot ja tyynyt. Nuorisotilassa tulee työskennellä alan ammattilaisia, jotka huolehtivat tilan turvallisuudesta ja siitä, että siellä on kaikilla hyvä ja mukava olla. Ihanteellinen määrä ohjaajia on tilan koosta riippuen vähintään kaksi.
Sivistyslautakunta ehdottaa, että nuorisotilalle osoitetaan muu sopiva pelkästään
nuorisotoiminnalle varattu tila.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.9.2017 § 15 todennut, että nykyisten
henkilöstöresurssien puitteissa nuorisotilaa pidetään auki kolme kertaa viikossa, tiistai- ja torstai-iltaisin sekä perjantai-iltapäivisin. Nuorisotilassa on aina aikuinen valvoja, joka työskentelee tilassa yksin.
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nuorisotilalle osoitettaisiin uudet tilat ja vaihtoehtoina tutkittaisiin joko kerhotupaa (seurakunnan omistama tila),
Ikolan koulua, kunnanvirastolta kuntosalilta vapautuvia tiloja tai uuden liikuntahallin
yhteyteen rakennettavia uusia nuorisotiloja. Lautakunta on esittänyt myös talousarvioesityksessään vuodelle 2018 määrärahaa nuorisotilan tuntityöntekijälle aukioloaikojen lisäämiseksi.
Kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 55 hyväksymä vuoden 2018 talousarvio sisältää mm.
seuraavan määräajan, jota kunnanhallitus on tarkentanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa 11.12.2017 § 207 seuraavasti (kursiivilla): Kunnan johtoryhmä laatii
Ikolan koululle, Pohjankyröntalolle ja Kotiteollisuustalolle käyttösuunnitelmat toukokuun 2018 loppuun mennessä.
- Käyttösuunnitelmaan voi sisältyä myös muita kunnan kiinteistöjä, esitys tehdään
kunnanhallitukselle
Johtoryhmä on työstänyt käyttösuunnitelmaa kokouksissaan kevään aikana sekä
tehnyt katselmuksen kohteisiin. Käyttösuunnitelmaan sisällytettiin edellä mainittujen
kiinteistöjen lisäksi tällä hetkellä päiväkotikäytössä oleva Nuppulan kiinteistö, johon
nuorisotila voitaisiin sijoittaa vuonna 2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Nuppulan kiinteistön poistuttua päiväkotikäytöstä nuorisotilojen muuton valmistelu
Nuppulan kiinteistöön ja tilojen suunnittelu nuorisotoimintaan soveltuviksi on aloitettu
ja määrärahat on varattu vuoden 2019 talousarvioon.
Tekninen lautakunta ehdottaa 10.9.2019 § 77 kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä tai purkua vuoden 2020 aikana. Kunnanhallitus päätti 23.9.2019 § 137
hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallitus on 30.3.2020 § 65 päättänyt myydä Nuppulan kiinteistön.
Hyvinvointilautakunta ehdottaa 29.10.2019 § 44 kunnanhallitukselle, että Restahovin
tilat hankitaan kunnan nuorisopalvelujen käyttöön. Vuokrasopimuksen valmistelu on
kesken koronavirustilanteen ja siitä johtuvien kokoontumisrajoitusten takia.
Aloitteen käsittely on kesken.
___________
3. Harri Collin esittää 13.10.2017 kuntalaisaloitteessaan, että Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle tehtäisiin kevyen liikenteen väylä.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 81 päättänyt, että kevyenliikenteenväylän ja reitin suunnittelu aloitetaan vuoden 2018 aikana. Kadun rakentamisen
valmistelu aloitetaan, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankkeille investointimäärärahaa. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
aloite on teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2018 § 29 todennut, että liikennejärjestelyt Peippoosen asuinalueelta valtatielle ovat nykymuodossa hankalat. Tervajoen
liikennejärjestelyjä selvitetään Tervajoen asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tervajoen osayleiskaavassa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja kevyenliikenteenväylälle Peippoosesta Kylkkälän koululle.
Vuoden 2018 talousarviossa on 100.000 euron investointimääräraha Peippoosen
alueen tiestön rakentamiseen. Myönnetyllä määrärahalla ei kyetä toteuttamaan kevyenliikenteen väylää taikka muitakaan liikenneratkaisuja koko esitetylle matkalle.
Määrärahalla voidaan vuoden 2018 aikana toteuttaa suunnittelu valitun ratkaisun
mukaan sekä esim. pienehkö osa kevyenliikenteenväylästä.
Kevyenliikenteenväylän suunnittelusta Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle on pyydetty tarjous keväällä 2018.
Tekninen lautakunta päätti 23.4.2018, § 29, että jatketaan valmistelua kevyenliikenteen reitistä Rullontien kautta ja aloite todetaan lautakunnan osalta keskeneräiseksi.
Vuonna 2018 rakennettiin pyörätietä välille Kolhontie-Harvakyläntie kuivatuksineen.
Vuonna 2019 Peippoosen alueen tiestön urakassa rakennettiin pyörätietä välille Kolhontie - Siukuntie kuivatuksineen. Hanke toteutui suunnitelman mukaan.
Aloite on loppuun käsitelty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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__________
4. Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaaajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________
5. Kai Lehtimäki esittää 2.5.2018, että uimahalli tehtäisiin esteettömäksi vammaisille.
Hyvinvointilautakunta esittää 20.9.2018 § 29 kunnanhallitukselle, että vuonna 2019
perustetaan valmisteluryhmä, joka yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa
uimahallin saneeraustarpeita ja koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 13.3.2019 § 13 todennut, että kirjasto- ja
vapaa-aikatoimenjohtaja on keskustellut teknisen johtajan kanssa muutoksista, joita
voidaan tehdä vuosihuollon yhteydessä ja mitkä muutostyöt jäävät vuodelle 2023
suunnitelmissa olevaan peruskorjaukseen. Allashissin hankinta ja asentaminen sisällytetään peruskorjaussuunnitelmaan.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________
6. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt 31.5.2018 aloitteen, jossa
esitetään energiankäytön tehostamista ja aurinkoenergian hyödyntämistä sähkön ja
lämmön tuottamisessa kunnan kiinteistöihin.
Tekninen lautakunta esittää 21.8.2018 § 86 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Caverion Suomi Oy:n aurinkosähköjärjestelmän suunnittelutarjouksen. Mikäli aurinkosähköenergiavoimalan hanketta ei voida toteuttaa uuden liikuntahallin yhteydessä, se toteutettaisiin virastotalon tarpeisiin. Hankinnan rahoitusmuodoksi ehdotetaan leasingrahoitusta.
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Vuoden 2019 aikana hanketta on suunniteltu hammashoitolan kiinteistöön ja asiasta
on laadittu mitoitusraportti. Hankkeen valmistelu jatkuu.
Hammashoitolan aurinkosähköjärjestelmä on edennyt toteutukseen kuluneen kevään aikana. Hammashoitolan katolle on asennettu aurinkopaneelia yhteensä n. 90
m2. Paneelista saatava teho on noin 16 kWp, mikä kattaa aurinkoisena päivänä
merkittävän osan kiinteistössä tarvittavasta sähköstä.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
7. Orismala seura ry on 19.6.2018 jättänyt esityksen tieosuuden Orismala-Valtaala
valaistuksesta.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 § 49 todennut, että Orismalantie
on valtion pidettävä tie eikä kunta voi näin ollen rakentaa sen varteen katuvalaistusta ilman valtion tieviranomaisen lupaa. Valaistuksen rakentaminen kuuluu pääsääntöisesti valtiolle. Tekninen toimi neuvottelee valtion tieviranomaisen kanssa katuvalaistuksen rakentamisesta Orismalantielle ja toteaa aloitteen teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi. Tässä vaiheessa hankkeelle ei esitetä määrärahaa.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
8. Erkki Kuusikko esittää 20.6.2018 kuntalaisaloitteessaan, että kunta rakentaa
kuntalaisten käyttöön matonpesupaikan.
Matonpesupaikan rakentamiseen tähtäävät aloitteet on jätetty myös 26.5.2009 sekä
20.11.2012.
Tekninen lautakunta on aikaisempaan aloitteeseen liittyen 12.2.2013 § 16 päättänyt
aloittaa selvittämään sopivaa sijoituspaikkaa ko. toiminnalle ja toteuttaa kohteen
suunnittelun ja rakentamisen, mikäli toteutukselle myönnetään investointimäärärahaa. Kunnanvaltuusto on 18.4.2013 todennut 20.11.2012 jätetyn aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Aloitteen käsittely on kesken.
_________
9. Erkki Kuusikko on jättänyt 18.7.2018 kuntalaisaloitteen, jossa esitetään, että
Marttilantie valaistaan syksyn 2018 aikana.
Marttilantie on rakennettu vuoden 2019 aikana kaavan mukaiseksi välillä KyrööntiePaasitie. Kadunrakentamisen yhteydessä tielle on rakennettu myös katuvalaistus.
Marttilantien loppuosan rakentaminen välille Paasitie-Tolkintie on tulevien vuosien
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investointi. Loppuosan katuvalaistus on tarkoituksenmukaista rakentaa kadunrakentamisen yhteydessä.
Aloite on loppuun käsitelty.
_________
10. Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 6.9.2018 valtuustoaloitteen uimahallin
toimintojen kehittämisestä.
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 20.9.2018 § 29 ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että vuonna 2019 perustetaan valmisteluryhmä, joka
yhdessä teknisten palveluiden kanssa kartoittaa uimahallin saneeraustarpeita ja
koko rakennuksen toiminnan tehostamismahdollisuuksia.
Hyvinvointilautakunta on todennut 13.3.2019 § 13, että kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja on keskustellut teknisen johtajan kanssa muutoksista, joita voidaan
tehdä vuosihuollon yhteydessä ja mitkä muutostyöt jäävät vuodelle 2023 suunnitelmissa olevaan peruskorjaukseen. Allashissin hankinta ja asentaminen sisällytetään
peruskorjaussuunnitelmaan.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
11. Nuorisovaltuusto on 7.11.2018 § 74 jättänyt aloitteen ilmaisesta ehkäisystä alle
25-vuotiaille.
Isonkyrön kunnan terveyspalvelut tuottaa Seinäjoen kaupunki. Perusturvalautakunta
on päättänyt 19.12.2018 § 52 pyytää lisätietoja Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan kannanotossa pyydetään saada lisätietoa mm. seuraavista asioista: tilastotietoja alle 25-vuotiaiden raskauksien määrästä, sukupuolitautien määrästä, raskauden keskeytysmääristä ja
siitä miten asian voisi organisoida, jos asiaan tulee myöntävä kanta.
Perusturvalautakunta on 19.12.2019 § 54 todennut, että Seinäjoen kaupunki on tehnyt päätöksen siitä, että Seinäjoki tarjoaa alle 20-vuotiaille naisille ilmaisen pitkäaikaisen ehkäisyn. Isonkyrön kunnassa on nyt mahdollista myös tarjota ilmainen pitkäaikainen ehkäisy alle 20-vuotiaille naisille. Seinäjoen kaupunki järjestää Isonkyrön
kunnan perusterveydenhuollon.
Perusturvalautakunta päätti, että Isossakyrössä tarjotaan 1.1.2020 alkaen ilmainen
ehkäisy alle 20-vuotiaille isokyröläisille naisille Seinäjoen kaupungin ohjeistuksen
mukaisesti. Päätös on toimitettu nuorisovaltuustolle.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
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12. Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen aidan saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.
Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamien kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen,
että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020
talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan
liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella
etenkin lapsille- ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kun vapaa-ajan tarpeisiin.
Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.
Tekninen lautakunta on päättänyt 1.10.2019 § 84, että Keskustan koulun aidan tarve
ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
13. Kalervo Mielty (+18 muuta allekirjoittajaa) esittävät 7.1.2019 Napuen patsaan
ympäristön välitöntä metsittämistä. Aloitteessa esitetään alueen metsittämistä vähintään 1-2 metrisillä metsäkuusen paakkutaimilla. Lisäksi esitetään mm. muistomerkille johtavan kujan ympärillä ja muistomerkin läheisyydessä olevien kantojen jyrsintää.
Tekninen palvelualue on selvittänyt mahdollisuuksia alueen uudelleen metsittämiseksi ja usean asiantuntijan mukaan lahottajasienen vuoksi alueelle ei voi istuttaa
kuusia eikä muitakaan havupuita ja tulevat kuusen taimetkin on poistettava. Alueelta
on määräajoin raivattava pois myös pajut ym. ylimääräinen kasvusto. Tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisinta on alueen siistiminen mahdollisimman luonnonmukaiseksi.
Tekninen lautakunta on päättänyt 7.5.2019 § 45 toteuttaa 2.5.2019 päivätyn suunnitelman mukaisesti alueen maisemoinnin sekä todennut aloitteen teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
________
14. Isonkyrön Perussuomalaisten valtuustoryhmä on 15.2.2019 jättänyt valtuustoaloitteen henkilöstömäärien selvittämisestä vanhustenhoidossa sekä varhaiskasvatuksessa.
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Perusturvalautakunta on kokouksessaan 21.2.2019 § 15 merkinnyt tiedoksi perusturvajohtajan selvityksen aloitteen perusteella. Sen hetkisen tilanteen mukaan;
Hoitomitoitus palvelukodilla on 0,54
Palvelukodin muu henkilöstön mitoitus on 0,12
Hoitomitoitus hoivaosastolla on 0,62
Hoivaosaston muu henkilöstön mitoitus on 0,13
Hoitohenkilöstörakenne palvelukodilla:
Sairaanhoitaja 1
Lähihoitaja 17
Hoitoapulainen 1
Varahenkilö 1
Hoitohenkilöstörakenne hoivaosastolla:
Sairaanhoitaja 6
Lähihoitaja 14
Varahenkilö 2
Kotipalvelun henkilöstörakenne:
Kotipalvelun ohjaaja 1
Lähihoitaja/Kodinhoitaja 17
Kotiavustaja 1
Varahenkilö 2
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.3.2019 § 8 on merkinnyt tiedoksi johtavan
rehtorin selvityksen aloitteen perusteella: Sen hetkisen tilanteen mukaan;
Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 8 ja lapsia hoitajilla omassa ryhmässä vaihdellen
3 – 4,5 lasta.
•
•

Orismalan ryhmis 12 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lähihoitaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa

•
•

Keskustan ryhmis12 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lastenohjaaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa

•
•
•

Tolkin ryhmis, vuorohoitoyksikkö 14 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lastenohjaaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa
1 kiertävä ryhmäperhepäivähoitaja

•
•

Tuuralan ryhmis 11 lasta
1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lähihoitaja)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa
Välimäen ryhmis 12 lasta
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1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja (lastenohjaaja)
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•
•
•
•
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alle 3 v./Metsätähdet
- yli 3 v. / Sinikellot
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2 lastentarhanopettajaa
lastenhoitaja
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päiväkotihuoltaja
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•
•
•
•
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Lisäksi on:
2 kiertävää perhepäivähoitajaa
Avoin perhetupa:
ryhmiä 5 ja ryhmässä max. 7 lasta (2-6 v)
1 lastenhoitaja
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
15. Isonkyrön keskustan valtuustoryhmä jätti 14.2.2019 valtuustoaloitteen defibrilaattoreiden hankinnasta kunnan kiinteistöihin.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 13.3.2019 § 14 todennut, että tällä hetkellä
liikuntahallin eteisessä laite on ja sen käyttöön ovat saaneet koulutuksen sekä kirjaston että koulukeskuksen henkilökunta ja vapaa-ajalla tiloja käyttävät järjestöjen
edustajat. Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja kartoittaa johtoryhmässä, mihin kunnan kiinteistöihin ja palvelupisteisiin yhteishankintana laitteet hankitaan. Lautakunta
totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tekninen lautakunta on merkinnyt 4.6.2019 § 54 tiedokseen, että aloitetta on käsitelty kunnan johtoryhmässä 1.4.2019 ja todettu defibrilaattorin tarpeelliseksi. Johtoryhmässä on kartoitettu kiinteistöjä, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja siten laitteen tai
laitteiden hankinta olisi perusteltua. Yhteisesti on päädytty hankkimaan defibrillaattorit tässä vaiheessa uimahallille ja virastotalolle.
Tukipalvelu on hankkinut laitteet ja ne ovat kiinteistöissä toimintakuntoisina.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
16. Erkki Kuusikko esittää 13.3.2019 kuntalaisaloitteessaan, että tekninen lautakunta suunnittelee keskusvaraston alueelle kylmän ulkovaraston, johon tällä hetkellä
avotaivaan alla säilytettävää konekalustoa, liikennemerkkejä, putkimateriaalia ym.
voitaisiin säilyttää. Hän esittää hankkeen toteuttamista vuoden 2020 talousarvioon
varattavalla määrärahalla.
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Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.10.2019 § 85 todennut, että keskusvaraston kanssa samassa pihapiirissä toimii myös Stormossenin hyötykäyttöasema. Kuten aloitteessakin todetaan, piha on vilkkaassa käytössä ja piha-alueen siisteydessä
ja logistisessa toimivuudessa on kehitettävää.
Tekninen lautakunta esittää 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa vuoden 2020 talousarvioon 20.000 euron investointimäärärahaa keskusvaraston alueelle rakennettavalle katokselle ja pihan järjestelyille. Hanke toteutetaan, mikäli sille myönnetään investointimääräraha. Lautakunta totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Teknisen lautakunnan esittämä investointimääräraha on siirretty vuoden 2020 talousarviossa ennen kunnanhallituksen käsittelyä suunnitelmavuodelle 2021.
Aloite on loppuun käsitelty.
___________
17. Isonkyrön Kokoomuksen valtuusryhmä on 23.5.2019 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Isonkyrön kunta ottaa käyttöön UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta toimintamallin, joka pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan todennut 15.8.2019 § 32, että kunnanhallituksen tulee tehdä päätös toimintamalliin hakemisesta sekä perustella, miksi kunta hakee malliin mukaan. Päätöksessä kunnan tulee nimetä Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilön sekä koordinaattoriryhmän, joka on vastuussa kehittämisprosessin kokonaiskoordinaatiosta. Toiminnan monialainen suunnitteluryhmä on tehnyt toimintamallin käyttöönotosta, jossa on perusteltu, miksi Isonkyrön kunta hakee mukaan toimintamalliin.
Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hakee Unicefin lapsiystävällinen kunta
-toimintamallin käyttöönottamista. Kunnanhallitus nimeää Lapsi-ystävällinen kunta yhteyshenkilön kunnasta ja valitsee koordinaatioryhmän hankkeelle.
Kunnanhallitus on 19.8.2019 § 116 päättänyt, että Isonkyrön kunta hakee
UNICEF:in lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönottamista liitteen mukaisesti, sekä mikäli Isonkyrön kunta valitaan malliin mukaan: nimetään Lapsiystävällinen kunta -yhteyshenkilöksi johtavan rehtorin, valitaan koordinaatioryhmään johtavan rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen aluevastaava ja perhetyöntekijä. Lisäksi pyydetään neuvolaa, Mannerheimin lastensuojeluliittoa, Isonkyrön seurakuntaa sekä Kyrön Voimaa nimeämään
koordinaatioryhmään edustajansa syyskuun loppuun mennessä. Nimetään myös
koordinaatioryhmään luottamushenkilöedustajan ja koordinaatioryhmän puheenjohtajan sekä valtuuttaa koordinaatioryhmän tarvittaessa täydentämään kokoonpanoaan.
Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Sirkku Rajamäen sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi johtavan rehtorin.
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Suomen Unicef ry:ltä on tullut 26.11.2019 kirje Isonkyrön kunnan valinnasta UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -yhteistyökumppaniksi 2020.
Koordinaatioryhmä on kokoontunut 16.12.2019 ja työ alkaa vuonna 2020 UNICEF:in
koulutuksella.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
18. Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat tehneet 23.5.2019 valtuustoaloitteen Napuen taistelun muistomerkin ja siihen liittyvän ympäristön laitteineen ottamisesta kunnan valvontaan ja hoitoon.
Napue100 juhlien järjestämistä varten on koottu toimikunta, joka on kokoontunut viimeksi 5.5.2020. Koronavirustilanteen johdosta toimikunta päätti, että juhlan järjestämisen edellytykset varmistetaan kesäkuulla. Edelleen toimikunnalla on valmiudet
juhlan järjestämiseen, mikäli kokoontumisrajoitukset eivät sitä estä. Aloitteen osalta
muistomerkin huoltamiseen liittyvien vastuiden määrittäminen on kesken.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
19. Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola ovat 31.5.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen Isonkyrön sisäänajotielle eli Kyrööntien ylle sijoitettavista liehuvista mainoslakanoista matkailun kärkikohteista.
Tekninen johtaja on 7.5.2020 antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että tekninen
palvelualue voi selvittää tarvittaessa kustannuksia rakenteiden toteutuksesta.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
20. Erkki Kuusikko esittää 28.6.2019 kuntalaisaloitteessaan, että elinkeino- ja kaavoitusjaosto yhteistyössä teknisen osaston kanssa päivittää Isonkyrön Opaskartan.
Opaskartan päivitys ja 500 kpl karttoja on tilattu. Päivitetty kartta valmistuu tänä
vuonna.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
21. Erkki Kuusikko on 16.7.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen lukion jätekatoksen rakentamisesta sekä laajennusosan terassin korjauksesta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 kokouksessaan esittänyt vuoden 2020 talousarvioon yhteensä 14.000 € investointimäärärahaa jätekatoksen- ja keittiösyvennyksen
liukuoven rakentamiseen.
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Tekninen toimi on poistanut aloitteessa esitetyn terassin laudoituksen ja asfaltoinut
kyseisen alueen. Asfaltointi on rahoitettu kiinteistöhuollon käyttötalouden määrärahasta. Lautakunta on todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
22. Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ovat 15.7.2019 päivätyssä kuntalaisaloitteessa esittäneet, että Isonkyrön kunta ryhtyy pikaisiin toimiin ojatoimituksien käynnistämiseksi ja aloitteessa mainitun alueen ja muiden kunnan vastuulla olevien valuma-alueiden hulevesien hallinnan järjestämiseen ojatoimitusten ja muiden tarpeellisten järjestelyiden kautta.
Tekninen lautakunta on 10.9.2019 hyväksynyt Isonkyrön kunnan hulevesisuunnitelman sekä hulevesitulvariskiarvion. Hulevesisuunnitelmassa on tarkasteltu koko kunnan asemakaavoitettua aluetta hulevesien hallinnan näkökulmasta kokonaisuutena.
Työ perustuu kartta- ja paikkatietotarkasteluun, maastokäyntiin sekä asiantuntijakeskusteluihin. Työssä on nostettu esiin hulevesien hallinnan näkökulmasta haasteellisia paikkoja, keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseksi sekä muita lisäselvitystarpeita.
Hulevesisuunnitelmassa on esitetty alueet, joiden osalta kunnan tulisi ryhtyä toimiin
hulevesien hallinnan parantamiseksi ja järjestämiseksi. Näitä ovat mm. nykyisen hulevesiverkoston mittauksiin perustuva selvitys, nykyisten hulevesiliitosten jätevesiviemäriin selvittämiseksi, hulevesiverkoston laajentaminen ja saneeraaminen,
ojastojen vetokyvyn parantaminen sekä virtausreittien varmistaminen laadittujen
asemakaavojen toteutuessa.
Lapinmäen kaavoituksen yhteydessä on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma,
jossa on esitetty alueen hulevesien hallintatoimet, joiden avulla estetään mm. alapuolisen ojaston liiallinen tulviminen. Kyseiset hallintarakenteet on toteutettava viimeistään kaava-alueen rakentuessa. Lapinmäen yritysalueen hulevesien osalta
kunnan tulee ryhtyä toimiin Kurjenpuron (oja, johon Lapinmäen alueen hulevedet
laskevat) perkaamiseksi. Valtaosa Kurjenpurosta sijaitsee yksityisillä mailla, joten
ensi sijassa kunnan tulee neuvotella maanomistajien kanssa perkauksesta.
Merkittävä osa ojastoa ja tulevaa hulevesiverkostoa sijoittuu yksityisten maanomistajien alueille. Isonkyrön alueella on useita ojitusyhteisöjä, jotka on perustettu aikoinaan ojitustoimituksessa. Näillä vanhoilla ojitusyhteisöillä on edelleen vesilain mukainen oikeus ja velvollisuus pitää ojat ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitelman
mukaisessa kunnossa. Ojitustoimituksessa on myös vahvistettu kustannusosittelu.
Ojitusyhteisön päätösvaltaa käyttää yhteisön kokous. Ojitusyhteisön jäseniä ovat
kaikki hyötyalueen sisäpuolella olevat kiinteistöt.
Jos yhteisön toiminta on hiipunut, voi yhteisön jäsen tai valvontaviranomainen kutsua yhteisön kokouksen koolle päättämään hallituksen, taikka yhden tai useamman
toimitsijan asettamisesta huolehtimaan yhteisölle kuuluvista velvoitteista. Yleisesti
hankkeille valitaan toimitsijat yhteisön sääntöjen mukaan.
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Isonkyrön kunnan hulevesiverkoston rakentaminen edellyttää mittavia investointeja
ja toteuttaminen on mielekästä jakaa usealle vuodelle sekä yhdistää osin muun kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. Mikäli Isonkyrön kunta ryhtyy organisoimaan
ojatoimituksia asemakaava-alueilla sekä asemakaava-alueiden hulevesien vaikutusalueella, vaatii se lisäresursseja, joita ei ole huomioitu talousarvion suunnittelussa.
Tekninen lautakunta on esittänyt vuosien 2020-2022 talousarvioon investointimäärärahaa ainoastaan hulevesiverkojen rakentamiselle.
Tekninen lautakunta toteaa 1.10.2019 § 87, että Isonkyrön kunta on jo ryhtynyt toimiin aloitteessa esitettyjen hulevesitulvien hallinnan parantamiseksi. Lautakunta on
todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
23. Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ovat 2.8.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen,
jossa esitetään kiinteistöveroselvityksen tekemistä.
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.9.2019 § 55 todennut, että kuten aloitteessa on kirjattu, rakennuksia puuttuu kiinteistöverokannasta, joten osa kiinteistöjen omistajista selviää osittain ilman kiinteistöveron maksuvelvoitetta, kun taas suuri
osa maksaa kaikista rakennuksistaan lain mukaisen kiinteistöveron. Paikkansa pitää
myös se, että ajan tasalla oleva rekisteri helpottaa jatkossa viranomaisten työtä.
Kiinteistöjen omistajilla on jo nykyisellään velvollisuus tarkastaa kiinteistöverojen tiedot ja ilmoittaa puuttuvat rakennukset ja korjata virheelliset tiedot. Verottajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2020 on käytössä Omavero-palvelussa kiinteistöveroosio, jonka avulla verovelvollinen voi korjata tiedot myös sähköisesti verottajan tietokantaan. Korjaaminen edellyttää kuitenkin hieman tietoteknistä osaamista ja oikeiden tietojen selvittäminen edellyttää keskivertoa parempaa asiantuntemusta esimerkiksi pinta-alojen määrittämisen suhteen. Verottajan rekisteriin lisättävien rakennusten siirtyminen Rakennus- ja huoneistorekisteriin on epätodennäköistä.
Mikäli ympäristölautakunta teettää kiinteistöveroanalyysin, jolla verottajan ja väestörekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisteriaineisto koneellisesti vertaillaan,
syntyy siitä eroavaisten tietojen aineisto. Tämän aineiston tarkastaminen ja tietokantaan kirjaaminen on arvioitu palvelutarjoajien toimesta edellyttävän noin kahden
henkilötyövuoden työpanosta.
Valtiovaraniministeriön mukaan meneillään oleva kiinteistöverouudistus astuu voimaan vuonna 2022, jolloin kiinteistöjen verotusarvot on määritetty uudella tavalla.
Rakennustarkastaja ehdotti, että ympäristölautakunta varaa vuoden 2020 talousarvioon esitetysti 25.000 € kiinteistöveroselvityksen tekemiseen. Määrärahalla voidaan hankkia edellä mainittu selvitys, jonka tuloksesta voidaan paremmin arvioida
verottajan ja väestörekisterikeskuksen rekistereistä puuttuvan rakennuskannan kokoa, josta taas voidaan arvioida mahdollista verokertymän lisääntymistä. Saatavan
tiedon perusteella voidaan taas arvioida varsinaista rekistereiden ajantasaistamistyöhön ryhtymistä. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 2-3 ympäristölautakunta on päättänyt, että rakennustarkastajan ehdotus on hylätty.
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Aloitteen käsittely on kesken.
__________
24. Heli Katajamäki on 12.8.2019 tehnyt kuntalaisaloitteen koulutien turvallisuuden
tarkistamisesta ja parantamisesta Kylkkälän koululle.
Tekninen johtaja on vastannut, että aloite ajankohtainen ja koulutien turvallisuutta on
mietitty mm. valmisteilla olevan Tervajoen asemakaavassa.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
25. Kylkkälän koulun ja päiväkoti Pikkutervakon vanhempainyhdistys on
12.9.2019 lähettänyt kuntalaisaloitteen kouluteiden turvallisuuden parantamisesta
Kylkkälässä.
Tekninen johtaja on vastannut, että aloite ajankohtainen ja koulutien turvallisuutta on
mietitty mm. valmisteilla olevan Tervajoen asemakaavassa.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
26. Jukka Perttilä on esittänyt 13.8.2019 kuntalaisaloitteessaan kunnallisveroprosentin alentamista.
Kunnanhallitus on esittänyt 29.10.2019 § 154 kunnanvaltuustolle, että pidetään kunnan tässä taloudellisessa tilanteessa tuloveroprosentti nykyisellään ja aloite kunnallisveron alentamisesta todetaan loppuun käsitellyksi.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 31 todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
27. Liisa Vaismaa on 2.9.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen kuntoportaista Välimäen
kallioille.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
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28. Erkki Kuusikko esittää 18.11.2019 päivätyllä kuntalaisaloitteella, että henkilökunnan työnkuvaukset päivitetään ajantasalle.
Kunnan johtoryhmä on 13.1.2020 käsitellyt aloitetta ja todennut, että tehtävänkuvat
on päivitettävä aina kehityskeskustelujen yhteydessä, joissa on huomioitava kuntastrategia ja erityisesti asiakas- ja digitalisaationäkökulmat. Puutteet tehtävänkuvissa korjataan kehityskeskustelujen 2020 yhteydessä. Samalla on todettu, että
palvelualueiden johtajat raportoivat aloitteen johdosta tehdyistä toimista hallintojohtajalle huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen aloite etenee henkilöstöjaoston käsittelyyn.
Aloitteen käsittely on kesken.
__________
29. Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ovat 8.12.2019 jättäneet kuntalaisaloitteen urheilijoiden stipendisäännön uudistamisesta.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 14.1.2020 § 19 hyväksynyt vuoden aikana parhaan sijoituksen perusteella jaettavan urheilustipendisäännön.
Lisäksi lautakunta päätti, että hyvinvointijohtaja myöntää stipendit viranhaltijapäätöksellä säännön mukaisesti, mikäli stipendien kokonaissumma on budjetin rajoissa. Mikäli stipendien kokonaissumma ylittäisi budjetoidun summan, päättää
stipendien myöntämisestä hyvinvointilautakunta. Mikäli hakemuksia tulee hakuajan päättymisen jälkeen, voidaan ne myöntää, jos budjetissa on rahaa jäljellä,
muussa tapauksessa myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Stipendinsaajille järjestetään erikseen päätettävä yhteinen palkitsemistilaisuus tai
-juhla muiden hyvinvointilautakunnan palkittavien kanssa.
Lautakunta esittää, että kunnanhallitukselle jätetään mahdollisuus korottaa summaa poikkeuksellisen merkittävän saavutuksen johdosta. Hyvinvointilautakunnan
osalta kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.
Aloite on loppuun käsitelty.
__________
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi em. selvityksen
aloitteiden käsittelystä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA VUONNA 2020
Khall 9.12.2019 § 184
Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina, kesällä heinäkuussa 4 viikkoa sekä joulukuussa joulun ja uudenvuoden välisenä aikana.
Kiinnioloaikana palvelualueet järjestävät tarvittavan päivystyksen ja määräaikaistehtävien hoidon. Päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- Isonkyrön kunnanvirasto pidetään suljettuna kesällä heinäkuussa neljä viikkoa,
arkipyhän ja viikonlopun väliin sattuvana yksittäisenä arkipäivänä sekä joulun ja
uudenvuoden välisenä aikana. Vuonna 2020 kunnanvirasto pidetään suljettuna
helatorstain jälkeisenä perjantaina 22.5., kesällä 29.6.-24.7.2020 sekä 23.–
31.12.2020
- palvelualueet järjestävät tarvittavat päivystykset ja huolehtivat välttämättömistä
töistä
- päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla
- kunnanviraston henkilökunta käyttää kiinnioloajan poissaoloihin kertyneitä vuosilomapäiviään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 11.5.2020 § 94
Kunnanhallitus päätti yt-menettelyn jälkeen 20.4.2020 § 87 lomautuksista siten, että
kunnanviraston henkilökunta lomautetaan pääsääntöisesti 3 päiväksi. Lisäksi päätettiin mm. 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. Kunnanviraston
kiinnioloaikaa on tarkoituksenmukaista pidentää, jolloin pitämättömiä lomia ja lomautuspäiviä voidaan keskittää kunnanviraston kiinnioloaikaan.
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Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

11.5.2020

kunnanviraston kiinnioloaikaa pidennetään kunnanhallituksessa 9.12.2019 § 184
päätetyn lisäksi siten, että kunnanvirasto pidetään kesällä suljettuna 22.6.26.7.2020.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TÄYTTÖLUPA LÄHIHOITAJAN TOIMEEN
Khall § 95
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.
_________
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VAPAUTUSANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA – SUOMEN ADVENTTIKIRKKO
Khall § 96
Suomen Adventtikirkko anoo 14.4.2020 saapuneella kirjeellä vapautusta kiinteistöveroista vuodelta 2020. Kiinteistö on yksinomaan yleisessä ja yleishyödyllisessä
käytössä.
1. Laitinen RN:o 4:43, kiinteistötunnus 152-405-0004-0043, osoite Olkitie 2, Tervajoki. Kiinteistövero 760,18 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:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää vapautuksen em. kiinteistöverosta verovuodelta
2020.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VALTIONAVUSTUS SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAAN ALUEELLISEEN VALMISTELUUN 2020-2021
Khall 11.5.2020 § 97
Rakenneuudistusta tukevan valtionavustusten hakuaika liitteineen on päättynyt
30.4.2020. Määräaika pidennettiin korona tilanteen vuoksi. Haettavalla valtionavustuksella tuetaan ja jatketaan aiemmin käynnissä ollutta sote-maku-valmistelutyötä
keskittyen nyt hallitusohjelman mukaisesti erityisesti sote:n maakunnalliseen kehittämiseen. Aiemmassa valmistelussa luodut yhteiset valmistelun toimintamallit ja
käytänteet ovat edelleen käytettävissä.
Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-2021 hankekokonaisuus
on ollut käsittelyssä maakunnan asiantuntijaryhmässä 17.4.2020. Sote -poliittinen
ohjausryhmä on käsitellyt hankekokonaisuuden 24.4.2020. Oheismateriaalina on
hankehakemus.
Hankehakemukselta edellytetään, että siitä käy ilmi millä tavoin Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa (16.1.2020) ministeriön esille nostamiin
huomioihin alueella vastataan kehittämisen- ja vaikuttamisen toimenpiteillä. EteläPohjanmaan osalta aiemmat selvitykset, väestömuutos ja taloudellinen kehitys luovat paineen maakunnan keskeisten kehittämistarpeiden painottamisen muutokseen
varautumisessa talouden ja niiden riskien osalta. STM:n ja Etelä- Pohjanmaan maakunnan välisessä keskustelussa esille nousseista teemoista (4 kpl) tähän hankekokonaisuuteen ovat nousseet erityisesti:
•Teema 1: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja ehkäisevät palvelut
•Teema 3: Laitospainotteisuuden vähentäminen palvelurakennetta kehittämällä
Kaksi muuta teemaa ovat 2: Lastensuojelu ja 4: Henkilöstön saatavuus.
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää maakunnan järjestämistehtävää,
ohjausta ja tuottamisen toimintamalleja sosiaali- ja terveyden huollossa. Kehittämistoimenpiteiden avulla maakunnan asukas saa tarpeenmukaiset, laadukkaat ja oikeaaikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankekokonaisuuden avulla pyritään
vaikuttamaan kustannuskehityksen hillintään. Hankekokonaisuuden painopisteitä
ovat hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen, palvelurakenteen keventäminen ja tiedolla johtaminen. Niiden avulla vahvistetaan alueen kyvykkyyttä vastaanottaa
järjestämistehtävä.
Etelä-Pohjanmaan hankekokonaisuudessa ovat mukana osa-alueet 1, 2 ja 3.
Hanketoimisto sijoittuu osa-alueelle 1. Lisäksi Etelä-Pohjanmaa on mukana
rakennerahan osa-alueessa 4, joka on muun maakuntien yhteisen kehittämisen osaalue. Kokonaistavoitteena osa-alueessa 4 on asiakas- ja potilastietojärjestelmästä
riippumattoman alueellisen tuotannonohjauksen kehittäminen. Osa-alueessa ovat
mukana Kanta-Häme (rahoituksen hakija ja hallinnoija) sekä Satakunta, PäijätHäme ja Etelä-Pohjanmaa. Yhteiskehittäminen kohdistuu tuotannon ohjauksen kehittämiseen maakuntien sisäisessä ja maakuntien välisessä kokonaisuudessa. Tuotannon ohjaus tukee alueellista SOTE-integraatiota tiedonkulkua, asiakasprosessien
hallintaa ja palveluketjujen yhtenäistämistä mahdollistavan tietojärjestelmäratkaisun
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kautta. Tuotannon ohjausjärjestelmä on osa UNA-arkkitehtuuria ja sairaanhoitopiiri
on osaltaan taloussuunnitelmassa varautunut sen hankintaan.
Hankkeelle perustetaan hanketoimisto, jonka kokonaisuus muodostuu hankehallinnon lisäksi osa-alue kohtaisista hanketyöntekijäistä. Kokonaismäärä on n.10 henkilöä. Hanketoimiston osalta toimintamallina hyödynnetään sitä, että hanketyössä erityisesti edistetään ja tuetaan sote-organisaatioita hankkeen tavoitteen mukaisesti.
Hanketoimiston työntekijät rekrytoidaan mukana olevista organisaatioista avoimella
hakumenettelyllä (pl. ICT). Valintaperusteena on osaaminen ja kokemus. Hankekokonaisuuteen tarvittava tarkempi ja yksityiskohtaisempi toimeenpanosuunnitelma
tehdään hankehenkilöiden rekrytointien jälkeen. Hankkeen etenemistä seurataan
kuukausittain ja hankkeessa muodostuvien toimintamallien tulee olla valtakunnallisesti hyödynnettävissä ja skaalattavissa (Innokylä).
Hankkeessa edellytettyyn kuntarahoitukseen on hyödynnettävissä sekä työpanosta
että rahoitusta. Hankkeen kustannuksiin hyväksytään vuoden 2020 alusta lähtien
syntyneet kustannukset. Hankkeessa mukana olevien kuntarahoitusosuus voidaan
kattaa suuntaamalla kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien henkilökunnan työpanosta hankkeelle siten, että kyseistä työpanosta ei laskuteta hankkeella. Sairaanhoitopiirin osalta suunnitelmana on, että, työpanosta hankkeelle ei korvata käyttämällä
sijaista vaan tarvittava työpanos hankeajalle irrotetaan tehtäväjärjestelyillä. Tämä on
mahdollista sen vuoksi, että suuri osa hankkeessa toteutettavasta kehittämistyöstä
erityisesti ICT:n ja tietojohtamisen alueilla on sellaista, joka nähtiin tarpeelliseksi jo
SOTE-MAKU-hankkeen aikana, ja johon sairaanhoitopiiri on jo varautunut.
Ministeriössä valtioavustuksen hakemuskokonaisuus ja päätöskäsittely tapahtuu
osa-alueittain ja osa-alueita koskevilla päätöksillä on vahva riippuvuussuhde toisiinsa. Etelä-Pohjanmaan rakenneraha hankkeen kokonaistalousarvio on noin 4,1
milj. Valtionavustuksena haettava osuus on noin 3,2 milj. (80%). Kuntarahoituksen
osuuden tulisi olla 20 % kokonaiskustannuksista. Kolmen osa-alueen osalta tämä
kuntaosuus on yhteensä noin 810 000 euroa. Suunnitelma on laadittu siitä lähtökohdasta, että kuntien rahoitus voidaan kokonaisuudessaan kattaa sairaanhoitopiirin,
alueen SOTE-kuntayhtymien ja kuntien työpanoksella, jota siirretään hankkeelle.
Kunnilta ei näin ollen tarvitse laskuttaa erillistä kuntaosuutta. Osa-alueen 4 hankekokonaisuuden hallinnoija Kanta-Häme varaa talousarviossaan maakuntien yhteiseen
kehittämiseen kokonaisbudjettiinsa 185 000 euroa (Etelä-Pohjanmaa), jonka kohdalla 20 % kuntarahoituksen osuus on myös suunniteltu katettavaksi sairaanhoitopiirin avulla aiemmin kuvatulla kuntarahoitusta koskevalla menettelyllä.
Hakemuksessa edellytetään kuntien toimivaltaisen tahon päätös. Kuntasitoumukset
on mahdollista toimittaa 29.5.2020 saakka. Aiemman valmistelun aikana ja sen jälkeen toimintaansa jatkaneita yhteistyöryhmiä hyödynnetään tarkoituksenmukaisella
tavalla hankkeen organisoitumisen kokoonpanoissa. Myös poliittisen johdon sitoutuminen ja mukana olo on tärkeää näin laajassa maakunnallisessa uudistusprosessissa. Laaja osallistaminen edesauttaa valmistelua ja luo samalla pohjaa luottamukselle ja syvenevälle yhteistyölle. Hankkeen alueellinen ohjausrakenne on esitetty
hankehakemuksen kuvassa 4. Hankkeen toimeenpanoa varten muodostetaan strateginen ohjausryhmä. Strategiseen ohjausryhmään hallinnoija nimeää edustajat.
Hankkeen strategisessa ohjausryhmässä ovat edustettuina alueen sote-johtajat,
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (johdon, tietohallinnon ja taloushallinnon edustajat), Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, perusterveydenhuollon yksikkö, sosiaalialan osaamiskeskus, järjestöjen edustaja, henkilöstön edustaja, E-P:n rittäjien
edustaja sekä STM:n nimeämänä henkilö. Ohjausrakenteessa hyödynnetään olemassa olevaa poliittista ohjausryhmää ja kuntajohtajien kokousta. Poliittinen ohjausryhmä on muodostettu hankkeen valmistelun poliittisten piirijärjestöjen nimeämänä
ja se noudattaa maakunnallisen liiton hallituksen voimasuhteita. Sote-uudistuksen ja
nyt toteutettavan valtionavustushankkeen valmistelun aikana on toiminut maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaryhmä, joka on tukenut hankkeen
valmistelua. Ohjausrakenne on osittain yhteneväinen ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – hanke” valtionavustushankkeen kanssa.
Toimeenpanon tukeen kuuluvat hankekokonaisuuden henkilöstö, Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, Järvi-Pohjanmaan perusturvan, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen,
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien ja Ilmajoen ja Isonkyrön kuntien sote-johtajat. Varsinainen toimeenpano tapahtuu hankkeessa muodostettujen osa-alueiden projektien ja niihin sisältyvien mahdollisten alaprojektien kautta maakunnan alueella. Hankekokonaisuus on laaja ja sen
valmistelun aikana sitä on supistettu poistamalla selkeästi osakokonaisuuksia (mm.
sairaanhoitopiirin tärkeinä pitämät kuntoutus ja palvelusetelit) ja muuttamalla mukana olevien osakokonaisuuksien laajuutta. Hankkeen onnistunutta toteuttamista
uhkaavat riskit ovat osaltaan vaikuttaneet hankkeen suuruuteen. Näitä riskejä liittyy
päätöksenteon monivaiheisuuteen ja toteutuksen mahdolliseen hidastumiseen mm.
henkilöresurssien vapauttamisen osalta. Hankkeen toteuttamisvaihe vie aikaa ja riskinä ovat toimintaympäristön muutoksien ennakoimattomuus: mm. lainsäädännön
muutokset, kansallisten palveluiden rajapintamääritysten ja toteutusten viivästyminen. Lisäksi tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut aiheuttavat vaateita myös ICT-infrastruktuurille.
Osa-alueen 1. päätavoitteena on alueen yhtenäisemmät järjestämistehtävään liittyvät palvelurakenteen ja ohjauksen toimintamallit. Osa-alueella keskitytään alla oleviin teemoihin:
1. Alueella on paremmat valmiudet palveluiden yhdenmukaiseen järjestämiseen ja
ohjaamiseen
2. Alueella on selkeät ja yhtenäiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet.
Hankeaikana alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä on määritelty
strategisesti, rakenteellisesti ja toiminnallisesti.
3. Päihde- ja mielenterveystyön palvelurakenne on selkeämpi ja yhtenäisempi
Osa-alueen 2. päätavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon ja palvelukokonaisuuksien johtaminen ja ohjaaminen strategisesti alueen erityispiirteet
huomioiden, tiedolla johtamisen keinoin.
Osa-alueella keskitytään alla oleviin teemoihin:
1. Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäpalvelut tukevat alueen johtamista ja ohjaamista, etenkin vahvistetaan alueellisten palveluketjujen analysointia. Vahvistetaan
järjestämisen ja palvelutuotannon ohjausta ja johtamista. Vahvistetaan kansallista
yhteistyötä. (Yhteys osa-alueeseen 1 ja 3 sekä sotekeskusvalmisteluun)
2. Sote-tietotuotannon ja tietopohjan yhdenmukaistaminen alueellisen ja kansallisen
vertailtavuuden vahvistamiseksi.
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3. Alueella on sovittu yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotosta, kansallinen kehittämistyö huomioiden. Asiakaspalautejärjestelmän avulla järjestäjä ja tuottaja saavat tietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta ja laadusta (yhteys osa-alueeseen 3)
4. Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittely on aloitettu, kansallisen ohjauksen mukaan. Ikäihmisten geneerisen asiakasohjauksen malli on käyttöönotettu
(I&O-hankkeen pohjalta). Jatkosuunnitelma yleisen asiakasohjauksen kuvaamiseksi
ja toteuttamiseksi on tehty, alkaen perhekeskuspalveluista. Alueen yhtenäinen muistipotilaan palveluketju on kuvattu huomioiden eteläpohjalaiset ilmiöt (yhteys osa-alueeseen 3)
5. Yhtenäiset valvontakäytänteet on käyttöönotettu. Valvonnalla seurataan julkisten,
yksityisten, ostopalveluiden sekä palvelusetelillä tuotettavia palveluja ja niiden laatua. (yhteys osa-aluseen 2 ja 3)
6. Alueen TKIO -toimijoiden yhteistyö on vahvistunut ja rakentunut (yhteys osa-alueeseen 2)
Osa-alueen 3. päätavoitteena on; Alueella on toimivia palveluprosesseja, joissa sähköisiä asiointipalveluja sekä digitaalisia työvälineitä hyödynnetään oleellisena osana
toimintaa. Toimintaprosessiuudistusta tuetaan ICT-ratkaisujen kehittämisellä ja
suunnittelulla. Osa-alueella keskitytään alla olevaan teemaan:
1. Sähköiset asiointipalvelut ovat osana asiakkaan palveluprosessia
2. Alueella on varauduttu tieto- ja kyberturvallisuuden vaatimiin toimenpiteisiin
Osa-alueen 4 päätavoitteena on asiakas- ja potilastietojärjestelmästä riippumattoman alueellisen tuotannonohjauksen kehittäminen
1. Yhdistää sairaanhoitopiirin alueella terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimijoiden toiminnanohjauksen osa-alueita.
2. Tehostaa toimintaa toiminnan- ja tuotannonohjauksen tietojärjestelmäpalvelujen
avulla.
3. Vahvistaa alueellisen palvelutuotannon ohjausta kehittämällä tietojärjestelmäkokonaisuutta toiminnan- ja tuotannonohjausmoduuleilla
4. Pidemmän aikavälin tavoite on saavuttaa selkeitä kustannus- ja resurssisäästöjä,
yhdistämällä tilojen, laitteiden, logistiikan, henkilöstön sekä prosessien hallinta yhdeksi kokonaisuudeksi.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 27.4.2020 § 80 hyväksynyt hankehakemuksen ja pyytää kuntien sitoumuksen siihen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta sitoutuu hankkeeseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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NUORISOVALTUUSTON UUSI TOIMINTASÄÄNTÖ
Nuva 15.4.2020 § 9
Nuorisovaltuuston toimintasääntöä on tarkoitus päivittää, jonka johdosta hyvinvointijohtaja on pyytänyt lausuntoa liitteen mukaisesta toimintasääntöluonnoksesta.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto antaa lausunnon päivitettyyn toimintasääntöön.
PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuusto esittää kyseistä toimintasääntöä uudeksi seuraavin muutoksin:
Kohta 3.3: Lisätään sääntö koskien vanhojen jäsenten jatkamista seuraavalla kaudella.
“Nuorisovaltuustoon valitaan automaattisesti vanhoista halukkaista jäsenistä enintään 4 jäsentä seuraavalle kaudelle. Halukkaita ollessa enemmän kuin 4, suoritetaan äänestys. Loput nuorisovaltuuston paikat täytetään vaaliäänestyksellä.”
Kohta 3.3: Lisätään sääntö koskien vanhojen jäsenten jatkamista kolmannella kaudella.
“Nuorisovaltuuston vanha jäsen ei voi jatkaa suoraan kolmannelle kaudelle. Halutessaan kolmannelle kaudelle jäsenen on tultava valituksi vaalien kautta.”
Kohta 4: Lisätään maininta kahden someagentin valinnasta.
“Nuorisovaltuusto valitsee joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, viestintävastaavan sekä kaksi someagenttia.”
Kohta 4.5: Muutos viestintävastaavan tehtäviin. Poistetaan kohta:
“Viestintävastaava pitää yllä nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavia ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kunnan viestinnästä vastaavan työntekijän kanssa.”
Kohta 4.6: Muutetaan kohta someagentin tehtäväksi ja siirretään seuraavia kohtia
eteenpäin. Lisätään someagentin tehtävään:
“Someagentin tehtäviin kuuluu nuorisovaltuuston toiminnan mainostaminen ja siitä
tiedottaminen. Someagentti pitää yllä nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavia ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kunnan viestinnästä vastaavan työntekijän
kanssa.”
Kohta 7.1: Poistetaan maininta kokoontumisista lukuun ottamatta kesäkuukausia.
“Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen kuukausi, sekä järjestää
vuosittain vähintään yhden yleisen kokouksen.”
_________

Hyvltk 21.4.2020 § 40
Nuorisovaltuuston lausunnon pohjalta toimintasääntöluonnosta on muokattu nuorisovaltuuston ehdotuksen mukaisesti siten, että kohtaan 3.3. ehdotetut sisältömuutokset
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on tehty kohtaan 3.2. Sen sijaan kohtaan 4 ehdotettuja lisäyksiä kahdesta someagentista ja näiden tehtävänkuvista ei ole lisätty toimintaohjeluonnokseen, sillä viestintävastaava nimike on virallisempi ja on selkeämpi, kun vastuu on nimetty tietylle henkilölle. Viestintävastaava voi kuitenkin halutessaan itse nimittää nuorisovaltuustosta someagentit ja sopia viestinnän painopisteistä. Kohta 7.1. muutettu nuorisovaltuuston
päätöksen mukaiseksi.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen nuorisovaltuuston
toimintasäännön hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Khall 11.5.2020 § 98
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
-

PÄÄTÖS:

kumota 4.9.2017 § 147 kunnanhallituksen hyväksymän nuorisovaltuuston toimintasäännön
hyväksyy liitteen mukaisen nuorisovaltuuston toimintasäännön, joka tulee voimaan 1.6.2020.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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LAKEA OY:N OSAKASSOPIMUS
Khall 11.5.2020 § 99
Lakea Oy:n yhtiökokous pidetään 15.5.2020 klo 11.00 alkaen. Kunnanhallitus on valinnut kunnan edustajaksi yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Tero Kankaanpään (kh
13.1.2020 § 4).
Kokouskutsun saatteessa on todettu, että yhtiökokouksessa käsitellään Lakea Oy:n
osakassopimus, joka on tarkoitus yhtiökokouksessa hyväksyä yhtiötä koskevana.
Osakaskuntia on pyydetty käsittelemään osakassopimus toimivaltaisissa toimielimissään ja oikeuttamaan yhtiökokousedustaja allekirjoittamaan se sähköisesti.
Osakassopimus on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Lakea Oy:n osakassopimuksen ja oikeuttaa kunnan yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja Tero Kankaanpään allekirjoittamaan
sen sähköisesti.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 100
1. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös 21.4.2020/VN/8674/2020;
Valtionavustus 230.000 euroa käytettäväksi Isonkyrön kunnan yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.
2. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus helmi-maaliskuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos helmikuu-maaliskuu 2019
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos helmikuu-maaliskuu 2019

Helmikuu
138
+3 (+2 %)
20
6,9
41
+18(+78%)

Maaliskuu
162
+32(+25%)
33
8,1
34
+18(+113%)

3. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.4.2020/20/0029/1;
Valitus ympäristölupa-asiassa. Luvan hakija EPV Bioturve Oy.
Muutoksenhakijat Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry, Kyrön seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ja Vaasan ympäristöseura ry yhdessä sekä EteläPohjanmaan ELY-keskus. AVI on 6.4.2016 myöntänyt EPV Bioturve Oy:lle ympäristöluvan Kempinnevan turvetuotantoon Laihian (Isonkyrön) kunnassa. Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.
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.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 101
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:

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös
Yksinyrittäjän tuki/hakemus
Ympäristölautakunta
Hyvinvointilautakunta
Sivistyslautakunta
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Tekninen lautakunta

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99
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: 88, 89, 90, 93, 95, 100, 101
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99
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