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maanantai 1.6.2020 klo 18.15 – 20.23
Isonkyrön kunnanvirasto, valtuustosali
Mäki-Rammo Mirva
Pukkinen Jaakko
Kuusikko Erkki
Annala Juha
Hintsa Reino
Jaatinen Jenni
Laine Tommi
Rajamäki Sirkku
Tuuri-Tammela Helena
Viertola Jari
Leskelä Juhani
Heinilä Miko
Mäkynen Jouni
Vaissalo Matti

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
Jenni Jaatisen varajäsen
kvalt:n puheenjohtaja
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja

Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana
Sjöblom Arto

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
toimitusjohtaja, Kyrönmaan Jätevesi Oy,
Isonkyrön Lämpö Oy, asiantuntija § 104
tekninen johtaja, asiantuntija § 104-107

Hänninen Petri
Todettiin.

102 - 114
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 1.6.2020
Allekirjoitus

Jaakko Pukkinen
Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka
OLLUT YLEIYleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 4.6.2020 klo 14.00 sekä kunSESTI
nanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa
Toimistosihteeri
Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 102 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuu Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 103 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KONSERNIYHTIÖIDEN AJANKOHTAISKATSAUS
Khall § 104
Kyrönmaan Jätevesi Oy:n ja Isonkyrön Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Arto Sjöblom on
kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtiöiden ajankohtaisia asioita.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtauskatsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että toimitusjohtaja Arto Sjöblom ja tekninen johtaja Petri Hänninen olivat
kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 18.1519.01.
_________

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.
_________

Tekn.ltk. 19.5.2020 § 40
Kunnanhallitus on palauttanut katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesien hallinnan viisivuotissuunnitelmat uudelleen valmisteluun siten, että hulevesien hallinnassa
taksa, vastuut ja määräykset esitetään suunnitelmassa.
Tekninen palvelualue pitää hyvin tärkeänä Tolkintie/Karjalankadun kantavuuden parantamista vaahtobitumistabiloinnilla ja asfalttipinnan uudistamisella kuluvan vuoden
aikana. Tolkintie/Karjalankatu on yksi kunnan pääväylistä ja sen kunnostamiseen on
varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta
-

päättää esittää kunnanhallitukselle Tolkintien/Karjalankadun kunnostamista jo
kuluvan vuoden aikana.

- päättää muilta osin jatkaa katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesien hallinnan
viisivuotissuunnitelmien valmistelua kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 1.6.2020 § 105
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 19.01-19.09.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN LOPPUSELVITYS
Toimikunta 11.5.2020 § 20
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee
tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys
tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen
tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen
lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda
loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle.
Liikuntahallin rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2018 mm. tontilla sijaitsevien kunnallisteknisten putkistojen siirroilla. Varsinainen rakennustyö on toteutettu KVR-urakkana ajalla 4/2019–1/2020, minkä jälkeen rakennuttaja on varustellut hallia luovuttaen sen käyttäjille 1.2.2020 alkaen. Tarkemmin liikuntahallin rakentamisen vaiheista ja hankkeen osapuolista on kerrottu hankeselvityksessä.
Rakennushankkeelle on haettu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriön eritysavustus
750.000 €. Avustuksen maksatus on jakautunut hankkeen etenemisen mukaan.
Hankeselvitys ja rakennustarkastajan lopputarkastuspöytäkirja on toimitettu opetusja kulttuuriministeriöön 17.04.2020, minkä jälkeen viimeinen erä on tullut maksuun.
Talousarviossa vuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja 2.950.000 euroa ja
tuloja 600.000 euroa sekä kuluvalle vuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja
150.000 euroa. Kolmelle vuodelle ajoittuneelle hankkeelle varattu kokonaisinvestointimenomääräraha 3.700.000 euroa. Tulomääräraha koostuu 750.000 euron erityisavustuksesta. Nettomeno on näin ollen yhteensä 2.950.000 euroa.
Rakennushankkeen laskuttamattomat menot 11.5.2020 ovat;
Rakennuttajakonsultin palkkiot (erät 12.13 ja 14) yht. - 6.320,00
KVR-urakan viimeinen erä (erä 72.)
- 55.934,00
Tämänhetkinen 11.5.2020 (liite) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:
Menot
-114.662,70
-2.690.420,19
-590.155,49
-3.395.238,38

Tulot
600.000,00
150.000,00
750.000,00

Netto
-114.662,70
-2.090.420,19
-440.155,49
-2.645.238,38

toteutuneet
Laskuttamattomat

-62.254,00

-

-

YHTEENSÄ

-3.457.492,38

750.000,00

-2.707.492,38

2018
2019
2020
11.5.2020

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta päättää
-

PÄÄTÖS:

varata mahdollisuuden vähäisiin menon lisäyksiin tai hyvityksiin talousarviovuoden aikana
hyväksyä liikuntahallin loppuselvityksen ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 1.6.2020 § 106
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liikuntahallin rakennustoimikunnan esittämän liikuntahallin loppuselvityksen ja toteaa toimikunnan työn päättyneeksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 19.09-19.13.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN / TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI / HOIVAOSASTON MUUTOS JA LAAJENNUS
Khall 11.1.2018, 14 §
Kunnanvaltuusto on 9.11.2017 § 55 hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020, jossa todetaan, että ikäihmisten sosiaalipalveluiden toiminnot uudelleenarvioidaan ja suunnitellaan vuoteen 2030 saakka. Lisäksi todettaan, että tämä voi aiheuttaa toimintojen uudelleen järjestelyjä. Kunnanhallitus asettaa tehtävää varten toimikunnan. Selvityksen on oltava valmiina 30.6.2018 mennessä, huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus asettaa toimikunnan ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen uudelleenarvioimiseksi. Toimikunnan tehtävänä on laatia suunnitelma ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimintojen järjestämiseksi vuoteen 2030 saakka sote- ja maakuntauudistus huomioiden.
Ehdotus hyväksyttiin ja toimikuntaan nimettiin kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, perusturvajohtaja Merja Latvala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo,
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Juhani Leskelä sekä kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Erkki Kuusikko. Kunnanhallitus päätti, että toimikunnan kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja Tero Kankaanpää. Toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
__________

Khall 7.5.2018, 82 §
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen toimikunta on hyväksynyt loppuraporttinsa 25.4.2018.
Loppuraportissa kuvataan hoivaosaston nykytilanne kehittämistarpeineen ja vahvuuksineen, tarkastellaan ikäihmisten määrän kehitystä 2040-luvulle saakka, pohditaan mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksia ikäihmisten asumispalveluihin sekä
esitetään hoivaosaston osalta viisi ratkaisuvaihtoehtoa riskeineen ja mahdollisuuksineen.
Ns. maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti annettiin eduskunnalle 2.3.2017. Hallitus antoi eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi 8.3.2018. Maakunta-,
sote- ja valinnanvapauslait sekä pelastustoimen järjestämislaki ja kasvupalvelulaki
käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018. Tällöin lait voisivat tulla voimaan kesällä 2018. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää lokakuussa 2018. Sosiaalija terveyspalvelujen, pelastustoimen ja kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi
maakunnille 1.1.2020 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Koska valinta toimikunnan esittämien ratkaisuvaihtoehtojen välillä on riippuvainen
siitä, toteutuuko maakunta- ja soteuudistus esitetyssä muodossa, ratkaisua ei kannata tehdä ennen kuin maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan.
Toimikunnan loppuraportti jaetaan kunnanhallituksen jäsenille liitteenä. Raportti sisältää lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 20-kohdan mukaisia tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Kyseiset tiedot on poistettu
raportin julkisesta versiosta, mutta ne sisältyvät kunnanhallituksen jäsenille jaettavaan versioon.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee liitteen mukaisen Ikäihmisten sosiaalipalvelujen toimikunnan loppuraportin tiedoksi. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä sen jälkeen, kun
ns. maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut voimaan.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 1.6.2020 § 107
Valtakunnallinen ja alueellinen valmistelu
Ns. Maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti ei tullut hyväksytyksi eduskunnassa
edellisellä vaalikaudella ja uudistus kaatui 8.3.2019. Myöskään Etelä-Pohjanmaan
kuntien vapaaehtoisen kuntayhtymän malli ei edennyt kuntien hyväksyttäväksi.
Maan nykyisen hallituksen toimesta käynnistettiin syksyllä 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa, jossa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille.
Sote-uudistuksessa valmistellaan noin 40 lakia, joista merkittävimpiä ovat:
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
- pelastustoimen järjestäminen
- maakuntajako
- maakuntien hallinnon ja talouden järjestäminen
- maakuntien rahoitus
- kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen.
Lisäksi uudistukseen liittyy noin 100 muuta lakia, joihin tarvitaan muutoksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

1.6.2020

Sivu

199

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa.
Maakunnat olisivat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaisivat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Maakuntien rahoitus perustuisi
aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistettaisiin tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Maakuntien verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisesti.
Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille. Kuntien vastuulla säilyisi asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Julkinen sektori säilyisi palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentäisivät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tarkoitus vahvistaa ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita on luvattu turvata.
Erityistason palvelujen turvaamiseksi muodostettaisiin viisi yhteistoiminta-aluetta.
Alueet pohjautuisivat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva). Mahdollisuus
käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita yli maakuntarajojen säilytettäisiin.
Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön
rahoitus turvattaisiin siirtymävaiheen aikana.
Hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palvelujen järjestämisessä.
Osana sote-uudistusta on selvitetty Uudenmaan erillisratkaisua.
Lakikokonaisuutta odotetaan lausuntokierrokselle kesällä 2020.
Hoivaosaston muutos ja laajennus
Nykyisen hoivaosaston huoneistoala on n. 1.130 m². Hoivaosasto on osa palvelukeskusta ja siihen kuuluu 32 paikkaa. Se koostuu tällä hetkellä 7 yhden hengen huoneesta, 8 kahden hengen huoneesta ja 3 kolmen hengen huoneesta. WC-tiloja on
yhteensä 11 (1 käytävällä ja 10 huoneissa). Hoivaosaston käyttöaste oli 85 %
vuonna 2019 (tavoite 93 %). Hoivaosaston käyttöaste jäi tavoitteesta, koska palveluita pystyttiin tarjoamaan ikäihmisten kotiin enemmän.
Hoivaosaston pitkäaikaiset asiakkaat ovat laitoshoitopäätöksellä osaston asukkaina.
Laitoshoito on purettu muissa alueen kunnissa ja muutettu tehostetuksi
asumispalveluksi. Laitoshoitopäätös tulee tehdä vain silloin, kun lääketieteelliset perusteet niin edellyttävät tai se on henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon
kannalta muuten perusteltua. Perusturvan näkemyksen mukaan hoivaosaston nykyiset asiakkaat pärjäisivät tehostetussa asumispalvelussa. Laitoshoidossa olevan asiakkaan kustannukset maksaa kokonaisuudessaan kunta. Laitoshoidon rakenne on
perusturvan mukaan noin 100.000 euroa kalliimpi kuin tehostetun palveluasumisen
rakenne.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Edellä vaihtoehdossa 4 on lähdetty sitä, että rakennetaan palvelukeskukseen laajennusosa, jolloin saadaan lisättyä huoneita siten, että nykyinen paikkamäärä säilyy.
Tässä vaihtoehdossa rakennetaan 7 kpl WC-tiloja nykyisiin hoivaosaston huoneisiin
ja rakennetaan noin 350 m2 laajennusosa. Muutostöiden ja laajennuksen tarkoituksena on muokata asukashuoneita niin, että tiloihin muodostuu 20kpl 1 hengen huoneita sekä 6 kpl 2 hengen huoneita.
Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on 42.000 euron määräraha vuodelle
2020 hoivaosaston muutoksen ja laajennuksen suunnittelua varten. Investointiosan
taloussuunnitelmassa hanke on alustavasti suunniteltu vuodelle 2021 (varaus 1,0
m€).
Suunnittelutyöryhmään on perusturvalautakunta 24.3.2020 § 26 nimennyt Petri Niemen. Vanhusneuvosto on 5.3.2020 § 5 valinnut ryhmään Juhani Leskelän. Tekninen
johtaja on 8.5.2020 § 20 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä päättänyt tilata palvelukeskuksen hoivaosaston laajennus- ja muutostöiden arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtävät edullisimman tarjouksen tehneeltä Motiivi Oy:ltä.
Avainkysymys hoivaosaston muutoksen ja laajennuksen suunnittelussa on tarvittava
paikkamäärä tulevaisuudessa. Yli 75-vuotiaiden määrän arvioitiin ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunnan työn yhteydessä kehittyvän seuraavasti:

Tilastokeskuksen uusin väestöennuste julkistettiin 30.9.2019. Siinä yli 75-vuotiaiden
ennuste on seuraava:
2025 = 692
2030 = 758
2035 = 805
2040 = 824.
Ensimmäisenä aikataulullisena tavoitteena on laatia luonnossuunnitelma, jossa toiminnalliset vaatimukset on huomioitu. Luonnossuunnitelman myötä päästään tarkastelemaan hankkeen kokonaiskustannuksia ja laajuutta. Luonnossuunnitelman
valmistuttua haetaan ratkaisu toteutussuunnittelun aloittamisesta.
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Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, perusturvajohtaja Merja Latvala
ja tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
1)

merkitä valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelutilanteen tiedoksi

2)

että ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunta jatkaa työskentelyä ja asian
käsittelyä ja tekee esityksen, miten asian käsittelyä jatketaan. Toimikuntaan
nimetään edelleen kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, perusturvajohtaja Merja
Latvala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Juhani Leskelä sekä kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Erkki Kuusikko

3)

että toimikunnan kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo 19.13-19.16.
_________
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TÄYTTÖLUPA PERUSOPETUKSEN TEKNISEN TYÖN OPETTAJAN VIRKAAN
Khall 108 §
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 avoinna olevaan perusopetuksen teknisen työn opettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. Määräaikaisesti tehtävää ei
ole saatu täytettyä.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää em. täyttöluvan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TÄYTTÖLUVAT RUOKAPALVELUESIMIEHEN JA RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMIIN
Khall 109 §
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Tekninen johtaja Petri Hänninen pyytää täyttölupaa 1.8.2020 alkaen ruokapalveluesimiehen toimeen, alkusijoituspaikka palvelukeskuksen valmistuskeittiö sekä ruokapalvelutyöntekijän toimeen, alkusijoituspaikka koulukeskuksen keittiö. Irtisanoutumisilmoitukset toimista on tehty.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää em. täyttöluvat.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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YHTEISTOIMINTAMENETTELY / SÄÄSTÖT HENKILÖSTÖKULUISSA JA MUISSA KULUISSA
Yt 30.3.2020 § 3
Kunnanhallitus käsittelee 30.3.2020 pidettävässä kokouksessaan yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä seuraavasti.
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 15 §:n mukaan:
”Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7
§:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä
viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.”
Vaikka em. yhteistoiminnasta annetun lain 15 §:n edellytykset täyttyvät tässä tilanteessa, pidämme Yt-toimikunnan kokouksen ennen kunnanhallituksen kokousta.
KÄSITTELY: Kunnanjohtaja esitteli kunnan talouden tämänhetkisen tilanteen kunnanhallituksen
30.3.2020 § 70 esittelytekstin pohjalta, joka on toimitettu Yt-toimikunnalle kokouskutsun yhteydessä ja joka liitetään myös tähän pöytäkirjaan alle.
Todettiin, että yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisessä koronavirusepidemia
on ollut laukaiseva tekijä.
Keskustelun kuluessa Aila Ojala ehdotti, että voidaanko koulunkäynninohjaajia käyttää oppilaille koulutehtävien ja läksyapuna.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen.
_________

Khall 30.3.2020 § 71
Vuoden 2020 talousarvio saatiin tasapainotuksen jälkeen niukasti ylijäämäiseksi, tilikauden ylijäämä on kunnanvaltuuston 14.11.2020 § 35 hyväksymässä talousarviossa 9.721 euroa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt useita vuotta
2020 koskevia epävarmuustekijöitä. Talousarviossa varauduttiin 1,0 % palkankorotuksiin. Kunta-alan neuvottelut ovat kesken ja neuvottelujen tulosta voi vain arvioida,
muiden alojen neuvottelutuloksien palkankorotukset ovat kuitenkin olleet merkittäviä.
Vuoden vaihteessa 2019-2020 valmistuivat lopulliset valtionosuuspäätökset, jonka
mukaan Isonkyrön kunta saa valtionosuuksia ja verotulomenetysten kompensaatiota
yhteensä 13,69 milj. euroa, mikä on 133.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.
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Tavoitteena tulee kuitenkin edelleen pitää, että vuoden 2020 tilinpäätös muodostuu
ylijäämäiseksi.
Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on 16.3.2020, 20.3.2020
sekä 24.3.2020 linjannut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hidastaa virustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa vähintään
13.4.2020 saakka, mutta niitä tullaan todennäköisesti jatkamaan.
Hallituksen päättämät toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi Suomen talouteen ja
Isonkyrön kunnan talouteen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) arvioi
17.3.2020, että koronaviruspandemia voi supistaa Suomen taloutta jopa viisi prosenttia vuonna 2020.
Isonkyrön kunnan talouteen em. toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi mm. verotulojen ja maksu- ja toimintatuottojen pienenemisenä. Toisaalta myös säästöjä syntyy
palvelutuotannon vähentyessä erityisesti toiminnoissa, jotka joudutaan edellä mainitusta syystä kokonaan keskeyttämään. Toisaalta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa joudutaan varautumaan palvelujen lisäämiseen. Selvää on kuitenkin, että
tulojen menetykset ja lisäkustannukset tulevat olemaan suuremmat kuin saatavat
säästöt. Tässä vaiheessa tarkkoja talouslukuja on mahdotonta tarkasti arvioida ja ne
riippuvat olennaisesti myös siitä, kuinka pitkään koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset jatkuvat.
Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) on 18.3.2020 ohjeistanut kuntia valmiuslakiin liittyvistä työnantajatoimenpiteistä. KT:n 25.3.2020 tekemän kyselyn mukaan ainakin
65 % kyselyyn vastanneista kunta-alan työnantajista on lomauttamassa henkilöstöään.
Hallintosäännön 66 §:n mukaan, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella tai
delegointipäätöksellä sen asettamalla toimielimellä.
Hallintosäännön 82 §:n mukaan kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen
periaatteista. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi
päättää palvelualueen johtaja.
Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työnantaja voi
lomauttaa työntekijän määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan
tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä
määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.
Työsopimuslain 5. luvun 2 §:n mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ
tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja
voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita
vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen
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perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään
90 päivää. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työnantaja saa lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi
oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.
KT:n ohjeissa viitataan myös työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, hänellä on oikeus saada palkkansa esteen
ajalta kuitenkin enintään 14 päivältä.
Maan hallituksen linjaukset koronavirustilanteen vuoksi aiheuttavat ko. lainsäädännössä tarkoitetun tilanteen niiden työntekijöiden osalta, joille ei ole osoittaa muuta
työtä toimintayksikön sulkemisen vuoksi. KT on suositellut ko. määräyksen soveltamista myös virkasuhteisiin. Koska virkasuhteisten osalta ei ole varmuutta lainkohdan
soveltamisesta virkasuhteisiin, on mahdollista käyttää myös työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta säädetyn lain 15 §:ää, jonka mukaan jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erityiset syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä,
voidaan 4 §:n 1 mom:n 1 ja 4 kohdassa sekä 7 pykälässä tarkoitetussa asiassa
tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun
perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla
työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.
Viranhaltijoiden osalta em. lainkohta mahdollistaa yhteistoimintamenettelystä poikkeamisen vastaavissa tilanteissa kuin työsopimussuhteisten osalta voidaan soveltaa
TSL:n 2 luvun 12 §:n 2 mom:a. Näissä tilanteissa virkasuhteiset voidaan lomauttaa,
lomautusilmoitusaika on 1 kuukausi.
Henkilöstömenojen säästämiseksi on luonnollisesti käytettävissä myös muita lainmukaisia keinoja.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää käynnistää YT-menettelyn tarvittavien henkilöstö- ja muiden
menojen säästämiseksi, jotta valtuuston vuodelle 2020 vahvistama talousarvion tulostavoite voidaan saavuttaa. 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. Lomautukset tällä päätöksellä voi olla enintään 90 päivää. Tavoitteena on vähintään
500.000 euron vuosisäästö.
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Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jenni Jaatinen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi klo 20.42.
_________

Henkilöstöjaosto 6.4.2020 § 12
Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 6.4.2020, kutsu ensimmäiseen neuvotteluun on
toimitettu 31.3.2020. Koska kunnanhallitus on 30.3.2020 § 71 päättänyt, että lomautukset voi olla enintään 90 päivää, neuvotteluiden tulee kestää vähintään 2 viikkoa.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan henkilöstöjaosto toimii työnantajan edustajana yhteistoimintaneuvotteluissa. Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi
tai määräajaksi päättää palvelualueen johtaja.
Päätökset lomautettavista tehdään kaikkien osalta YT-neuvotteluiden päättymisen
jälkeen 20.4.2020 alkaen. Lomautukset alkavat lomautusilmoitusajan 1 kk jälkeen.
Lomautusten pituus voi olla erilainen eri työntekijöiden osalta.
Henkilöstöjaostolle toimitetaan tiedot vakinaisen henkilöstön määristä ja palkkasummista ammattiryhmittäin.
Palvelualueiden johtajat on kutsuttu asiantuntijoina kokoukseen esittelemään koronapandemian vaikutuksia sekä mahdollisia säästökohteita palvelualueella.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Henkilöstöjaosto 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.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että palvelualueiden johtajat Petri Hänninen, Antti Iivari, Merja Latvala ja
Susanna Pietikäinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian esittelyn ajan klo 16.00-16.36.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin klo 17.03-17.10.
_________

Henkilöstöjaosto 8.4.2020 § 15
Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan palvelualueiden johtajien arviot koronasta
aiheutuvista säästöistä.
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Henkilöstöjaosto merkitsee palvelualueiden johtajien arviot koronasta aiheutuvista
säästöistä tiedoksi ja käy keskustelun näiden vaikutuksesta yhteistoimintamenettelyyn.
Ehdotus hyväksyttiin ja henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi koosteen palvelualueiden
arvioista koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden aiheuttamista muiden kuin henkilöstömenojen vähennyksestä ja tulojen menetyksestä.
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.
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.
_________

Henkilöstöjaosto 14.4.2020 § 18
Yt-toimikunta käsitteli henkilöstöjaoston esitystä 8.4.2020 § 15.
KJ:N
EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi työntekijäjärjestöjen yt-neuvotteluissa 14.4.2020 esittämät ehdotukset, kysymykset ja kannanotot.
Henkilöstöjaosto 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.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Henkilöstöjaosto 20.4.2020 § 21
KJ:N
KOKOUKSESSA
TEKEMÄ
EHDOTUS: Henkilöstöjaosto
1) toteaa, että yhteistoimintaneuvottelut on todettu päättyneiksi
2) että yksimielisyyttä esitettyjen lomautusten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ei saavutettu
3) päättää 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.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

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.
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Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jenni Jaatinen, Sirkku Rajamäki ja Matti Vaissalo poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.35.
_________

Henkilöstöjaosto 27.5.2020 § 24
Kunnanhallitus päätti 20.4.2020 lomautuksen perusteet henkilöstöjaoston ehdotuksen mukaisena, jonka jälkeen palvelualueiden johtajat ovat antaneet lomautusilmoitukset kaikille lomautettaville viranhaltijoille ja työntekijöille. Lomautuspäivät on pyritty sijoittamaan ennen 6.7.2020, johon saakka työntekijöille/viranhaltijoille ei tule
omavastuuaikaa päivärahasta väliaikaisen lakimuutoksen vuoksi. Osa lomautettavien lomautuspäivistä on pidetty, suurin osa 3 päivän lomautuksista sijoittuu toukokuun loppuun ja kesäkuulle.
Kunnanhallituksen 20.4.2020 § 87 päätöksen jälkeen Suomen hallitus linjasi
4.5.2020 koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten purkamista asteittain ja hallitusti.
Muun muassa kirjaston uloslainaus on aloitettu 11.5.2020 ja perusopetuksessa on
palattu lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. Em. rajoitusten purkamisesta johtuen arviot lomautusten lisäksi saatavista henkilöstökulujen säästöistä ja muiden kulujen ja
tulojen nettosäästöistä eivät toteudu täysimääräisinä.
Henkilöstökulujen säästöt toteutuvat n. 30.000 euroa arvioitua pienempinä ja muut
säästöt toteutuvat n. 60.000 euroa arvioitua pienempinä. Henkilöstösäästöt tulevat
tämänhetkisen arvion mukaan olemaan n. 200.000 euroa. Palvelualueiden arviot
muista kuin henkilöstömenoista saatavista nettosäästöistä laskivat 280.000 euroon
rajoitusten purkamista johtuen. Näin ollen säästöt ovat arvioiden mukaan yhteensä
480.000 euroa.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi henkilöstökuluista ja muista tulojen menetyksistä ja vähentyneistä kuluista arvioidut nettosäästöt. Tämänhetkinen arvio saatetaan tiedoksi myös kunnanhallitukselle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 1.6.2020 § 110
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tämän hetkiset henkilöstökuluista sekä muista tulojen menetyksistä ja vähentyneistä kuluista arvioidut nettosäästöt.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2020 JA TOIMENPITEET SEN JOHDOSTA
Khall 111 §
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Tämän jälkeen lautakuntien on tullut talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan täsmentää kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymiä vaikuttavuustavoitteita käyttösuunnitelmillaan
ja antaa palvelutoiminnan tuotantotavoitteita tulosyksiköille (osasto 04) siten, että
valtuuston antamat tavoitteet saavutetaan.
Kunnanhallituksen 13.1.2020 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon
sisältyy
- tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutuminen, meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4) lautakunnan hyväksymällä tasolla (osastotaso 4).
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen sanallisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta
- tiedot talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä
- ennuste koko vuoden toteutumisesta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa
ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin
tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kolmen kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 25
(3kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Kirjaustavasta johtuen tammi-maaliskuun toteutuma sisältää lähes kaikki ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen toteutuma sisältää muutamia vain kerran vuodessa laskutettavia menoeriä ja toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio ei ole laskuttanut vielä lainkaan vuoden 2020 menoja, myös osa toimintatuotoista puuttuu
laskutusaikatauluista johtuen.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-3/2020 on liitteenä.
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Vaalit-tulosyksikköön ei ole budjetoitu tuloja eikä menoja, koska vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.
Hallintopalveluissa työterveyshuollon kuluista Kelalta saatavat korvaukset kirjataan
vasta joulukuulle. Henkilöstökulut sekä asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet vähän suurempina kuin tasaisella toteutumalla. Henkilöstökulut tasoittunevat loppuvuodesta, koska loma-ajan palkat kirjautuvat tasetilille. Asiakaspalvelujen ostot sisältävät työterveyshuollon kustannukset, joissa on vaihtelua kuukausittain. Avustuksista maksetaan yrittäjille ja yhdistyksille myönnettävä kesätyötuki. Kokonaisuudessaan hallintopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen (6,9 %),
koska kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Määrärahojen riittävyys riippuu
mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden kunnanhallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää
myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta sekä neljännesvuosittain kirjattavat verotuskustannukset. Tulosyksikkö toteutuu talousarvion mukaisena.
Pelastuslaitos on toteutunut täysin talousarvion mukaisena.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2020 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.
Muiden tehtäväalueiden toteutuminen
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käsittelee osavuosiraporttiaan kokouksessaan
1.6.2020. Perusturvalautakunta on käsitellyt osavuosiraporttinsa kokouksessaan
20.5.2020, sivistyslautakunta käsittelee osavuosiraporttiaan 4.6.2020, hyvinvointilautakunta 19.5.2020, tekninen lautakunta 19.5.2020 sekä ympäristölautakunta
käsittelee osavuosiraporttiaan 9.6.2020.
Kaikkien tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-3/2020 ovat liitteenä.
Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-3/2020 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-maaliskuun toteutumassa on 20,2 % ja toimintakulujen 24,3 %.
Verotuloja on saatu 4,14 milj. euroa, joka on 26,8 % budjetoidusta. Alkuvuoden verotulot ovat kertyneet talousarvion mukaisena. Alkuvuoden hyvä verotulokertymä
johtuu osin viime vuoden verotilitysten viivästymisistä ja on myös huomioitava, että
joka vuosi koko vuoden verotulokertymää heikentää loppuvuoden oikaisut ja palau-
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tukset (aik. marraskuun negatiivinen tilitys). Kunnalle verotulot tilitetään kertymiskuukautta seuraavana kuukautena, joten koronapandemian vaikutukset eivät näy vielä
tammi-maaliskuun toteutumassa. Verohallinto julkaisee ensimmäisen alustavan arvion viime vuoden verotuksen valmistumisesta kesäkuussa, jonka jälkeen voidaan
arvioida loppuvuoteen kohdistuvaa oikaisujen ja palautusten määrää. Valtionosuuksia on saatu 3,42 milj. euroa (24,8 %), joka on hiukan budjetoitua vähemmän. Toukokuusta alkaen ko. toteutumaprosentti kuitenkin nousee, koska eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin on lisätty uusi 36 b §; verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus, joka
kirjataan valtionosuuksiin. Vuosikate tammi-maaliskuulta on n. 0,53 milj. euroa.
Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-maaliskuussa on 24,8 %.
Lopulliseen henkilöstökulujen toteutumiseen vaikuttaa loppuvuoden vuosilomat sekä
mahdolliset loppuvuoden palkankorotukset. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut
3,14 milj. euroa (25,2 %), mikä on n. 255.000 euroa enemmän kuin vuonna 2019
vastaavana ajankohtana (2,89 milj. euroa vuonna 2019), jolloin erikoissairaanhoidon
kulut olivat jo korkeat.
Talousarvion toteutuman tarkastelujakson sisältää tammi-maaliskuun tulot ja menot.
Maaliskuun lopussa Suomessa aloitettiin koronapandemian rajoitustoimenpiteitä,
joista aiheutuvat tulojen menetykset ja menojen lisäykset eivät vielä näy näissä raporteissa. Palvelualueilla tehtyjen tämänhetkisten arvioiden mukaan henkilöstökuluista saatavat säästöt ja muut nettosäästöt ovat yhteensä n. 480.000 euroa. Edellä
aiemmin mainittu valtionosuuden määräaikainen korotus vuodelle 2020 on Isossakyrössä n. 350.000 euroa.
Vaikka tammi-maaliskuun toteutuma on koko kunnan osalta talousarvion mukainen
ja tarkastelujakson jälkeen valtionosuuksia on korotettu, kunnan talousarvion loppuvuoden toteutumaan vaikuttaa erityisesti koronapandemian vaikutus kunnan verotuloihin sekä esim. mahdollisten palkankorotusten taso.
Verotuloja on budjetoitu talousarvioon 2020 yhteensä 15.426.636 euroa. Suomen
kuntaliitto on 22.5.2020 tehnyt kuntakohtaiset ennusteet verotulokertymästä koronapandemian vaikutukset huomioiden. Ennuste perustuu eri ennustelaitosten
viime aikojen ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen
ja mm. Vihriälän professoriryhmän 8.5.2020 laadittu raportti on huomioitu. Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 7 % kuluvana vuonna.
Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset toukokuuhun 2020 asti, Verohallinnon tiedot maksuunpantujen ennakkoverojen kehityksestä 15.5. sekä verovuoden 2020 veroprosentit, että lopulliset tiedot verovuoden 2018 verotuksesta.
Ennusteen mukaan verotulot toteutuvat seuraavasti:
TA 2020
Kunnallisvero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron
tuotosta
Yhteensä
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13 884 000
922 471
620 165

Kuntaliiton toteutumaennuste
12 952 000
891 000
482 000

15 426 636

14 325 000

-1 101 636
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Palvelualueiden laskelmien mukaiset säästöt ja henkilöstösäästöt sekä määräaikainen valtionosuuden korotus eivät kata verotulomenetyksiä, mikäli verotulot kertyvät
kuntaliiton ennusteen mukaan vaan tilikauden tulos jäisi lähes 300 000 euroa alijäämäiseksi.
Jo päätetyn valtionosuuden määräaikaisen korotuksen lisäksi valtioneuvoston kehysriihen 8.4.2020 mukaisesti valtio valmistelee seuraavaa lisätalousarviota, jonka
mittaluokaksi on kokonaisuudessaan ilmoitettu vähintään miljardi euroa. Merkittävimpänä osuutena lisätalousarviosta odotetaan peruspalvelujen valtionosuuden
määräaikaista korotusta vuodelle 2020. Määräaikaisen korotuksen kohdennustapa
ja määrä päätetään kesäkuussa annettavan lisätalousarvion valmistelun yhteydessä. Korotuksen toteutustavalla on iso vaikutus Isonkyrön kunnan osuuteen mahdollisesta peruspalvelujen valtionosuuden määräaikaisesta korotuksesta.
Taloustilanteen äkillisen heikentymisen takia on kartoitettu myös sellaisia investointikohteita, joita vuoden 2020 talousarviosta voitaisiin vielä jättää toteuttamatta tai siirtää. Tekninen palvelualueen näkemyksen mukaan tällaisia ovat:
1) Pohjankyrön talon peruskorjauksen suunnittelu, 30.000 €
2) Katujen korjaus peruskorjausohjelman mukaan, 150.000 €
3) Hulevesijärjestelmät hulevesien hallintasuunnitelman mukaan, 100.000 €
4) Peippoostentie, Tervajoen rumpu, 85.000 €
Tekninen johtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan investointikohteiden toteutuksen mahdollisen lykkäämisen perusteista ja vaikutuksista.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen
alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-3/2020 ja kunnan tuloslaskelman
toteutumavertailun 1-3/2020 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-3/2020
2) edellyttää palvelualueita noudattamaan YT-menettelyissä esitettyjä keinoja henkilöstökulujen alentamiseksi:
- 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.
3) edellyttää lautakunnilta tarkkaa taloudenpitoa sekä kehottaa lautakuntia ja palvelualueita pidättäytymään vain välttämättömissä hankinnoissa
4) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2020 investointiosaa muutetaan
siten, että siitä poistetaan vuodelta 2020 seuraavat investointihankkeet: Pohjankyrön talon peruskorjauksen suunnittelu, 30.000 €, Katujen korjaus peruskor-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

1.6.2020

Sivu

215

jausohjelman mukaan, 150.000 € sekä Hulevesijärjestelmät hulevesien hallintasuunnitelman mukaan, 100.000 €. Rahoitussuunnitelmaa ei tässä vaiheessa
muuteta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 112 §
1. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus huhtikuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos huhtikuu 2020-huhtikuu 2019
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos huhtikuu 2020-huhtikuu 2019

Huhtikuu
232
+95(+69 %)
92
11,8
47
+19(+68%)

2. Valtiovarainministeriön muutospäätös 7.5.2020/VN/14481/2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020; Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36
b §; verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus. Lain muutos on
tullut voimaan 1.5.2020. Lain 36 b §:n mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän
viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.
ISOKYRÖ
Verokompens.yht. v. 2020 euroa
Uusi veronlykkäysten korvaus yht. euroa
- josta kunnallisvero euroa
- josta yhteisövero euroa
- josta kiinteistövero euroa
Uusi verokomp. ja verolykkäysten korvaus
yht. euroa

2.526.872
351.498
296.943
15.598
38.957
2.878.370

(Kuntaliiton arvion 28.4.2020 mukaan vuonna 2021 Isonkyrön kunnan osuus 367.763 euroa)
3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/6908/2020; Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.
4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/6911/2020; Tartuntatautilain mukainen päätös koskien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen
käyttämistä.
5. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/7089/2020; Tartuntatautilain mukainen päätös koskien lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen tilojen käyttämistä.
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6. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 13.5.2020/VN/11856/2020; Päätös valmiuslain (1552/2011) 87 §:n ja valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden
käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (309/2020) 2 §:n nojalla
tehdyt sosiaali- ja terveysministeriön päätökset.
7. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 13.5.2020/VN/8928/2020; Päätös valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä: Sosiaalihuollon
asiakkaiden suojaaminen koronavirustaudilta.
8. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.5.2020 pyytää sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväksiannon perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon perustason
tilannekuvan alueen jokaisesta kunnasta COVID 19-viruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta.
9. Valtiokonttorin päätös 7.5.2020/30/2018: Sotilasvammalain (404/48) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kotipalveluista
ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalta
1.1.2019-31.12.2019;
Suoritettu ennakko
Kunnan tai kuntayht. ilmoittamat kustannukset
Valtiokonttorin korvaus
Lisäkorvaus

1.000,00 €
1.781,42 €
1.781,42 €
781,42 €

10. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje15.5.2020;
Koronavirustartuntojen ehkäisy ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä.
11. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/7355/2020;
Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle.
12. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedote 25.5.2020;
Koronavirustartuntojen ehkäisemisestä kirjastopalvelujen käytössä
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

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Sivu

1.6.2020
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 113 §
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:

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös
Sivutoimi-ilmoitus/Pouttu-Alanko
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös
Sivutoimi-ilmoitus/Niemi
Hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta
Perusturvalautakunta

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

12.5.2020 § 24
12.5.2020 § 25
19.5.2020
19.5.2020
20.5.2020

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

1.6.2020

Sivu
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TOIMINTASÄÄNTÖ VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Perusturvaltk 20.2.2020 § 30
Vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta puuttuu toimintasääntö.
Toimintasäännöissä määritellään hallintosääntöä yksityiskohtaisemmin toimialan organisaatio, tehtävät ja toimivallat.
Liitteessä 6 on toimintasääntö vanhus- ja vammaisneuvostolle.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää pyytää
-

PÄÄTÖS:

vanhus- ja vammaisneuvostolta lausuntoa kyseistä neuvostoa koskevasta toimintasäännöstä 31.3.2020 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Perusturvaltk 20.5.2020 § 35
Vanhusneuvosto on kokouksessaan 5.3.2020 hyväksynyt perusturvalautakunnan
ehdotuksen: Isonkyrön kunnan Vanhusneuvoston toimintasääntö. Vammaisneuvosto ei ole määräaikaan mennessä antanut lausuntoa vammaisneuvoston toimintasäännöstä.
Liitteenä: liite 2 Vanhusneuvoston toimintasääntö ja liite 3 vammaisneuvoston toimintasääntö
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
-

vanhusneuvoston toimintasääntö hyväksytään liitteen 2 mukaisesti

-

ja vammaisneuvoston toimintasääntö hyväksytään liitteen 3 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 1.6.2020 § 114
Liitteenä vanhusneuvoston toimintasääntö sekä vammaisneuvoston toimintasääntö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä

1.6.2020

Sivu
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Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin ja todettiin, että toimintasäännöt tulevat voimaan 1.7.2020.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

1.6.2020

Sivu
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 105, 106, 107, 111, 114
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: 102, 103, 104, 108, 109, 110, 112, 113
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 105, 106, 107, 111, 114

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

