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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 115 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kaikki
osallistujat osallistuivat kokoukseen paikan päällä valtuustosalissa.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 116 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Reino Hintsa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 27.5.2020 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall § 117
Kunnanvaltuuston 27.5.2020 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnanjohtajan johtajasopimus/Painopisteiden toteutuminen 2019 ja painopisteet
2020
Eroanomus luottamustoimista
Eroanomus luottamustoimista
Rakennusjärjestys
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
Talousarviopoikkeamat vuoden 2019 tilinpäätöksessä
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
Vuoden 2019 tilinpäätös
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 27.5.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole
lakien tai asetusten vastaisia;

-

panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
Tark.ltk 12.2.2020 § 10
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle
muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomusta kokouksissaan;
12.2.2020 § 10, 16.3.2020 § 16, 29.4.2020 § 20, 7.5.2020 § 24, 14.5.2020 § 29 ja
18.5.2020 § 33.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tark.ltk 18.5.2020 § 33
Liitteenä on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019.
ESITYS:

Tarkastuslautakunta
• hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2019
• esittää arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle.

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.
_________

Kvalt 27.5.2020 § 17
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunto on annettava ennen
vuoden 2021 talousarviokäsittelyä.
_________

Khall 15.6.2020 § 118
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta 24.8.2020 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall § 119
Kunnanvaltuusto on 27.5.2020 § 11 hyväksynyt johtajasopimuksen, jonka mukaan
kunnanjohtajan vuosilomista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpään lomavuoden 2020 vuosiloman pituus on 30 päivää.
Kunnanvirasto on suljettuna kesällä ajalla 22.6.-26.7.2020. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on esittänyt, että hänen vuosiloma vahvistetaan ajalle 29.6.-26.7.2020, jolloin vuosilomasta kuluu 20 päivää.
Hallintosäännön 161.2 §:n mukaan kunnanjohtajaa koskevat henkilöstöasiat esittelee ko. toimielimen puheenjohtaja.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh. 040
574 8147.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpään vuosiloman ajalle
29.6.-26.7.2020, jolloin vuosilomasta kuluu 20 päivää.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.23-18.24. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ERITYISTOIMIVALLAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN / ERITYISTOIMIVALLAN LAKKAUTTAMINEN
Khall 30.3.2020 § 61
Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19–koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 16.3.2020.
Epidemian etenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia on rajoitettu ja muun
ohella kunnallisten palveluiden merkittävistä rajaamistoimenpiteistä päätetty. Määräykset eivät koske kunnan toimielimiä. Kokouksia ei kielletä pitämästä. Varotoimenpiteinä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää kokouksissa vain
niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Poikkeusoloissa tehtävät
päätökset vaativat monesti nopeaa päätöksentekoa.
Yksi keino vähentää kokouksia ja varmistaa riittävän nopea päätöksenteko on, että
toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mahdollista,
jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista peruuttaa.
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa
on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perustuu valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisvarautumisen velvoitteeseen ja valmiuslain 108 §:ään, joka koskee kunnan hallintoa valmiuslain voimassaollessa.
Erityistoimivalta voidaan ottaa käyttöön kunnanhallituksen päätöksellä, mikäli kunnassa tai yhteiskunnassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne eli normaalioloissa
tapahtuva poikkeava, odottamaton tai äkillinen turvallisuustilanteen muutos, joka aiheuttaa uhkaa yhteiskunnan toimivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Tilanne voi
vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toimia. Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan johtamisessa tai palvelutuotannossa
normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja
ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet. Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten erityistoimivallan käyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi kunnanjohtajalle on perusteltua.
Hallintosäännön 2 §:n 6 momentin mukaan kunnan toimintojen yhteensovittamiseksi
kunnassa toimii kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä. Johtoryhmä toimii myös poikkeusolojen johtoryhmänä.
Isonkyrön kunnan johtoryhmä on korottanut valmiuttaan koronavirustilanteeseen varautuakseen asteittain 2.3.2020 alkaen tiedottaen henkilöstöä, kuntalaisia ja kunnanhallitusta sekä tarvittavia muita toimielimiä tehdyistä varautumistoimenpiteistä ja
linjauksista. Kunnanjohtaja on nimennyt 13.3.2020 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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siltä osin kuin on kyse johtoryhmän työskentelystä pandemian varautumiseksi ja hallitsemiseksi johtoryhmään palvelukeskuksen johtajan, kotipalvelun ohjaajan sekä
siivous- ja ruokahuollon palvelupäällikön. Tilanteessa Isonkyrön kunnan hallintosäännön määräykset kunnanjohtajan ja palvelualueiden johtajien päätösvallasta
ovat tähän asti riittäneet johtoryhmässä tehtyjen linjausten täytäntöönpanemiseksi
tarvittavaan päätöksentekoon esimerkiksi tilojen sulkemisen ja maksuvapautusten
osalta.
Hallintosäännön 16 §:n 2 momentin mukaan kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja. Sekä kunnanjohtajan että hallintojohtajan ollessa poissa tai esteellisiä, kunnanjohtajan sijaisesta päättää tarvittaessa kunnanhallitus. Sekä kunnanjohtajan että hallintojohtajan ollessa poissa äkillisessä häiriötilanteessa kunnanhallituksen puheenjohtaja voi tarvittaessa määrätä
kunnanjohtajalle muun tilapäisen sijaisen häiriötilanteen ajaksi.
Hallintosäännön 169 §:n 5 momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
esittelyä. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, koska
asia koskee heille annettavia merkittäviä toimivaltuuksia poikkeusoloissa.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh.
040 574 8147
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa välittömästi ja sen johdosta päättää hallintosäännön 61 §:n
nojalla seuraavaa:
Kunnanjohtaja käyttää Isonkyrön kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi
ja häiriötilanteen normalisoimiseksi:
1) milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä,
2) taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista,
3) tiedottamista tai
4) muuta poikkeusoloissa välttämätöntä päätöstä.
Kunnanjohtaja tekee poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset
kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä ja ne
raportoidaan heti kunnanhallitukselle sähköisesti.
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen tässä kohdassa määrättyä toimivaltaa käyttää hallintojohtaja ja hänenkin poissa ollessa tai
esteellinen kunnanhallituksen puheenjohtajan määräämä muu tilapäinen sijainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erikseen tai viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtajan selostuksen mukainen ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi
poistuivat esteellisinä (asianosaisjäävit) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
klo 19.58-20.14. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tämän asian
pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja.
_________

Khall 15.6.2020 § 120
Valtioneuvosto on 6.5.2020 tehnyt periaatepäätöksen koronavirusepidemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitustoimien jatkamisesta sekä hallitusta ja asteittaisesta purkamisesta. Valtionneuvoston tarkentavat säädökset ja aluehallintoviraston päätökset
tulevat ohjaamaan viranomaistoimia siten, että kunnanhallituksen toimivallan delegoinnista kunnanjohtajalle voidaan tässä vaiheessa luopua.
Edellä tehdyllä päätöksellä varauduttiin osaltaan pandemian mahdolliseen pahentumiseen ja pyrittiin varmistamaan kunnan päätöksentekokyky kaikissa olosuhteissa.
Hallintosäännön mukaiset normaalit toimivaltuudet ovat riittäneet tilanteen hoitamiseen epidemiatilanteen ollessa rauhallinen ja sähköisten yhteyksien toimiessa hyvin.
Delegointipäätöksen voimassaolo ei ole enää tarpeellista koronapandemian laannuttua ja merkittävimpien rajoitustoimenpiteiden poistuttua. Kunnanhallituksen delegoiman toimivallan perusteella ei ole tehty päätöksiä päätöksen voimassaoloaikana.
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Kunnanhallitus päättää lakkauttaa kokouksessaan 30.3.2020 § 61 antaman erityistoimivallan.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtajan selostuksen mukainen ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi
poistuivat esteellisinä (asianosaisjäävit) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
klo 18.27-18.28. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tämän asian
pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 LAADINTAOHJEET
Khall 15.6.2020 § 121

Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2023 laadintaa varten on
valmisteltu ohjeet, joiden perusteella lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat.
Talousarvion laadinnan pohjana on kunnanvaltuuston 14.11.2019 § 35 hyväksymä
Isonkyrön kunnan strategia 2025.
Talousarvion laadintaohjeissa on käytetty pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

hyväksyy liitteen mukaiset laadintaohjeet sekä

-

varaa mahdollisuuden tarkentaa talousarvio-ohjetta ennen lautakuntakäsittelyä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OHJE SININEN TIE RY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI VUODELLE 2020
Khall § 122
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 4 valinnut kunnan edustajat vuosien 2020-2021 vuosikokouksiin ja antanut ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2020-2021. Sininen Tie
ry:n vuosikokousedustajaksi on valittu Jouni Mäkynen. Ohjetta hallituksen jäseneksi
ei ole annettu.
Yhdistyksen vuosikokous on pidetty Viitasaarella 4.6.2020. Sininen Tie ry pyytää jäsenkuntiaan nimittämään 22.6.2020 mennessä yhden hallituksen jäsenen ja yhden
varajäsenen. Yhdistys tarvitsee täydennystä hallituksen jäsenten osalta, sillä yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan 7–10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nyt määrä ei ole riittävä.
Kunnanhallitus on 3.2.2020 § 17 päättänyt irtisanoa Suomen Sininen Tie ry:n jäsenyyden 1.1.2021 alkaen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus antaa ohjeen Sininen Tie ry:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2020.
Vuodelle 2021 ohjetta ei anneta, koska Isonkyrön kunta on päättänyt irtisanoa Suomen Sininen Tie ry:n jäsenyyden 1.1.2021 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus antoi ohjeeksi, että Sininen Tie ry:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2020 valitaan Miko Heinilä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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NUORISOPALVELUT / NUORISOTILOJEN VUOKRAAMINEN
Hyvltk 29.10.2019 § 44
Hyvinvointilautakuntaa huolestuttaa isokyröläisten nuorten tilanne. Nykyisessä tilanteessa nuorisotila Pohjankyrön talolla ei enää vastaa nuorison tarpeita, eikä toimintaympäristö luo mahdollisuuksia nuorisotoiminnan kehittämiseen. Tilanteesta on aikaisemmin tehty myös kuntalaisaloite.
Teknisen lautakunnan 10.9.2019 § 77 kokouksessa lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä tai purkua vuoden 2020 aikana. Kunnanhallituksen 23.9.2019 kokouksessa § 137 kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavasti: kunnanhallitus päättää asettaa Nuppulan kiinteistön myytäväksi. Kunnanjohtajan kokouksessa tarkentama ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen johtaja, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat kartoittaneet Isossakyrössä vapaana olevia tai vapautuvia tiloja ja ovat käyneet tutus-tumassa Restahovi oy:n hallinnoimaan osakehuoneistoon (Keskuskatu 5). Huoneistossa on 241 neliötä ja rakennus on valmistunut vuonna 1986. Tila on monikäyttöinen ja muunneltavissa erilaisten kohderyhmien tarpeita vastaavaksi. Rakennus on
esteetön ja sijainniltaan keskeinen, lähellä koulukeskusta ja liikuntapalveluja.
Kokouksessa on esillä erilaisia lausuntoja nuorison nykytilasta Isossakyrössä, lausuntojen antajina muun muassa nuorisovaltuusto ja nuorisopalvelujen henkilöstö.
Teknisen johtajan arviolaskelma kiinteistön kuluista kokouksen oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen puh. 050 466
4120
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Restahovin tilat hankitaan
kunnan nuorisopalvelujen käyttöön.
1) Tila vuokrataan. Kevyen remontoinnin ja kalustuksen myötä tilat ovat käyttökuntoiset. Vuodelle 2019 on varattu näille toimenpiteille varat sekä teknisten palvelujen
että hyvinvointipalvelujen budjetissa. Valtuuston tulisi tehdä myös päätös, että hyvinvointipalvelujen budjettiin varataan määrärahat yhtiövastikkeeseen sekä muihin kiinteistökuluihin.
2) Tilat ostetaan. Valtuuston tulisi tehdä päätös, että vuoden 2020 budjettiin varataan määrärahat osakehuoneiston hankintaan. Valtuuston tulisi tehdä myös päätös,
että hyvinvointipalvelujen budjettiin varataan määrärahat yhtiövastikkeeseen sekä
muihin kiinteistökuluihin.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotus 1) Tila vuokrataan niillä muutoksin, että ”varataan määrärahat
yhtiövastikkeeseen sekä muihin kiinteistökuluihin” muutetaan muotoon ”varataan
määrärahat vuokraan sekä muihin kiinteistökuluihin”.
Lisäksi päätettiin, että ennen tilojen vuokraamista on selvitettävä tarvittavin tutkimuksin, ettei Restahovi oy:n tiloissa ole sisäilma-, kosteus- tai homeongelmaa. Lisäksi
on selvitettävä saako vuokrattuihin tiloihin tehdä vuokranantajan suostumuksella
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muutos- ja remonttitöitä. Lisäksi on selvitettävä, onko taloyhtiössä tulossa suurempia remontteja lähivuosina.
Pykälän alussa kuultiin asiantuntijoina nuorisopalveluiden työntekijöitä Harri Hakamäkeä ja Saija Koskimäkeä. Hakamäki ja Koskimäki saapuivat paikalle klo 18.35 ja
poistuivat klo 18.54.
__________
Khall 15.6.2020 § 123
Hyvinvointilautakunnan 29.10.2019 § 44 päätöksen jälkeen yksityisen omistamassa
tilassa on tehty tarvittavia tutkimuksia. Tutkimukset ja lisätutkimukset ovat edellyttäneet tiettyjä sääolosuhteita, jonka vuoksi ne on pystytty saattamaan loppuun keväällä 2020. Tutkimuksen tulokset mahdollistavat tilojen vuokrauksen ja se olisi
mahdollista esim. elokuusta 2020 alkaen.
Kunnanhallitus on 1.6.2020 § 111 käsitellyt osavuosiraporttia 1-3/2020. Erityisesti
koronapandemiasta johtuvien verotulomenetysten vuoksi kunnan kuluvan vuoden
toteutumaennuste on alijäämäinen. Kunnanhallitus edellyttää palvelualueita noudattamaan YT-menettelyissä esitettyjä keinoja henkilöstökulujen alentamiseksi sekä
tarkkaa taloudenpitoa. Lautakuntia ja palvelualueita on kehotettu pidättäytymään
vain välttämättömissä hankinnoissa.
Etenkin kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnan nuorisotilakysymyksessä
on kartoitettu kunnan omien tilojen hyödyntämistä. Kunnanviraston alakerrassa sijaitsevan lounasravintolatilan vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2020. Kyseinen tila on keskeisellä paikalla kunnan keskustassa ja siihen
on esteetön kulku. Tila oli pitkään tyhjillään ennen kuin nykyinen yrittäjä aloitti toimintansa syksyllä 2019. Tilasta on mahdollista tehdä nuorisolle hyvin soveltuvat tilat
vähäisin rakenteellisin muutoksin.
Kunnan omia tiloja hyödynnettäessä kunta säästää ulkoiset vuokrakulut. Kirjanpidossa hyvinvointipalveluille kirjataan sisäiset vuokrakulut. Tekninen palvelualue menettää ulkoiset vuokratulot, mutta saa sisäiset vuokratulot.
Hallintosäännön 42 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää talousarvion puitteissa tehtävistä hankinnoista ja sopimuksista siltä osin kuin niistä ei päätä toimielin
tai muu viranhaltija.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian hyvinvointijohtajan valmisteltavaksi ja päätettäväksi siten, että nuorisotilat sijoitetaan kunnanvirastolle kunnan omiin tiloihin.
Tila voidaan muuttaa nuorisolle soveltuviksi yhteistyössä teknisen palvelualueen
kanssa. Tavoitteena on, että nuorisotilat ovat nuorten käytössä koulujen alkaessa
elokuussa 2020.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – RYE RYE OY
Khall 7.8.2017 § 133
Isokyröläisen Rye Rye Oy:n ja kunnan kesken on 30.6.2017 allekirjoitettu kauppakirja, jolla kunta myy yhteensä noin 22 400 m²:n suuruiset määräalat ETU-TAIPALE
-nimisestä tilasta (152-416-4-166) ja TAIPALE –nimisestä tilasta (152-416-4-194).
Määräalat muodostavat osan ehdotuksesta Keskustan asemakaavaksi Taipaleen
alueella korttelissa 670 olevasta TY-2 tontista sekä LHK-tontin. Kauppahinta on 22
400 euroa. Rakennusvelvoite on 1 400 kerros-m² vuoden 2020 loppuun mennessä
ja sopimussakko 100 000 euroa. Kauppakirja on liitteenä.
Rye Rye Oy:n aputoiminimi on Kyrö Distillery Company.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
-

PÄÄTÖS:

hyväksyä po. kaupan ja liitteenä olevan kauppakirjan.

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä poistui esteellisenä
(palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
__________

Khall 15.6.2020 § 124
Kunnanhallituksen 7.8.2017 § 133 hyväksymän kauppakirjan ehtona numero 9 on
”Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille TY-2 vuoden 2020 loppuun mennessä vähintään 1400 kerros m2:n teollisuus/varasto -kiinteistön valmiiksi. Muussa tapauksessa
tontin ostaja maksaa kunnalle sopimussakon, jonka määrä on 100 000 euroa. Kunnanhallitus voi hakemuksesta ja painavasta syystä pidentää edellä mainittua määräaikaa.”
Tontille on rakennettu tynnyrivaraston, jonka kerrospinta-ala on noin 1060 kerrosneliötä. Lisäksi tynnyrivaraston viereen on rakennettu erillinen sähkökeskus (kerrospinta-ala on noin 14 neliötä) sekä kaasuasema, jonka pinta-ala yhdessä tankkauspisteen kanssa on noin 193 kerrosneliömetriä eli yhteensä rakennettuja kerrosneliöitä kiinteistöllä on 1267 kerrosneliötä. Tontille on hankittu myös väliaikaisvarastoa
noin 60 neliötä ja varaston pihaa on asfaltoitu 2700 neliötä. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Rye Rye Oy:n toimitusjohtaja Miika Lipiäisen 9.6.2020 pyyntö siitä,
että sopimussakkoa ei peritä, vaikka kauppakirjan mukaiset rakennustekniset kerrosneliömetrit eivät täyty.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen 7.8.2017 § 133 hyväksymän kauppakirjan mukaista sakkoa ei peritä.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä poistui esteellisenä
(palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.23-19.26.
_________
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MARKKINOINTISTRATEGIA / TOIMEENPANOSUUNNITELMA
Jaosto 5.2.2018 § 9
Isonkyrön kunnassa on koettu tarvetta uuden markkinointistrategian luomiseen uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelemiseksi. Markkinointistrategia on osa Julia
Niskasen pro gradu -tutkielmaa ”Kökkähenkeä vai ei? Paikkaimagon hyödyntäminen
suomalaisen maaseutukunnan paikkabrändin johtamisessa.”
Niskasen tutkimustyö ajoittui huhtikuuna ja marraskuun 2017 välille. Hän on esitellyt
tutkimuksensa tuloksia kunnanvaltuustolle valtuustoseminaarissa 28.9.2017. Niskasen tutkimuksen tarkoituksena on toimia pohjana ja tiedonlähteenä Isonkyrön uuden
markkinointistrategian toteuttamiseksi. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 30 isokyröläistä, jotka kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja mielikuvistaan Isoonkyröön
liittyen.
Oheismateriaalina jaettavan kirjan ”Isokyrö maailmankartalle – Kunnan kehittäminen
tutkimustiedon pohjalta markkinoinnin ja viestinnän keinoin” on tarkoitus tiivistää tutkimustulokset helppolukuiseksi kokonaisuudeksi sekä toimia käsikirjana Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi tutkimustiedon pohjalta.
Haastattelujen tuottamista tuloksista on johdettu seuraavat tavoitteet Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi:
1) Laatu (s. 30)
- laadukas perusarki pääteemaksi, vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen viestinnän kehittäminen
- toimivan kunnanjohdon korostaminen viestinnässä
- liikenneyhteyksien tehostettu viestintä
- yhteisten tilojen luominen ympäristöön
2)
-

Kilpailukyky (s. 33)
yrittäjyys-imagon kehittäminen
kunnanjohdon läpinäkyvä viestintä
kumppanuuksien ja avoimuuden korostaminen
näkyvyyden parantaminen valtatiellä
yhteisten yritystilojen luominen

3)
-

Merkityksellisyys (s. 36)
luonnon ja Kyrönjoen korostaminen
kunnan aktiivisuuden ja kulttuurin korostaminen
historian kohdentuminen matkailijoihin
infopisteen kehittäminen matkailijoille
joen näkyvyyden parantaminen
visuaalisen ympäristön hyödyntäminen
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
-

hyväksyy edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 19.2.2018 § 30
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen kuitenkin niin, että markkinointityöryhmä nimetään myöhemmin.
_________

Khall 26.3.2018 § 66
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää nimetä markkinointityöryhmän.
Ehdotus hyväksyttiin ja markkinointityöryhmään nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
_________

Khall 4.3.2019 § 33
Markkinointityöryhmä järjestäytyi 19.4.2018 ja valitsi puheenjohtajaksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilän. Markkinointityöryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa.
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Alkuvaiheessa työ painottui työryhmän tavoitteiden kartoitukseen: mitä markkinointistrategialla haetaan, mitkä ovat sen tavoitteet ja millä resursseilla markkinointia tehdään sekä millainen on Isonkyrön ”brändi”. Työn aikana on kuultu myös Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy:tä heidän ajatuksistaan yhtiön ja kunnan vuokra-asuntokannan
kehittämiseksi.
Syksyllä valittiin Semio Oy yhteistyökumppaniksi workshoppäivän järjestämiseen
tammikuussa. Workshoppäivän jälkeen asiaa on työstetty eteenpäin yhteistyössä
Semion kanssa helmikuun kokouksissa ja keskustelujen pohjalta Semiolta on pyydetty tarkennettu tarjous välittömistä toimenpiteistä (1. perusasiat), markkinointistrategiasta (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavista markkinointitoimenpiteistä (3).
Semio on antanut tarkennetun tarjouksen 27.2.2019. Tarjous jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Markkinointistrategiaa varten on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa Elinkeinoja kaavoitusjaoston kustannuspaikalle 12012 yhteensä 20.000 euron määräraha.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

merkitä markkinointistrategian valmistelutilanteen tiedokseen, ja

-

tarkentaa markkinointityöryhmän toimeksiantoa siten, että se sisältää Semion
tarjouksen mukaisten kohdan 1. perusasiat toimenpiteet, markkinointistrategian
laadinnan (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavat markkinointitoimenpiteet (3). Markkinointistrategia tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun se on valmistunut.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.6.2019 § 89
Markkinointityöryhmä on jatkanut työtään kevään 2019 aikana kolmessa kokouksessaan. Liitteen mukainen markkinointistrategia esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille jaetaan oheismateriaalina käsikirjan luonnos,
joka sisältään Isonkyrön brändin, puhetavan ja viestit eri kohderyhmille sekä visuaalisen ilmeen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen markkinointistrategian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.2.2020 § 26
Markkinointistrategian täytäntöönpanoa varten on varattu vuoden 2020 talousarviossa Elinkeino- ja kaavoitusjaoston kustannuspaikalle (12012) 10.000 euron määräraha.
Kunnanhallituksen iltakoulussa 27.1.2020 on ideoitu kunnan markkinointia ja iltakoulussa on esitetty ajatuksena markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Toimeenpanosuunnitelmaa varten on tarkoitus perustaa valmistelutoimikunta.
Semio Oy:ltä on pyydetty 28.1.2020 tarjousta yhtiön mahdollisesta roolista toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää perustaa markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman
laatimista varten valmistelutoimikunnan ja valitsee toimikuntaan jäsenet.
Toimikunnan tulee valmistella toimeenpanosuunnitelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 31.5.2020 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja valmistelutoimikuntaan valittiin Antti Iivari, Helena TuuriTammela ja Tero Kankaanpää. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Helena TuuriTammela ja esittelijäksi Tero Kankaanpää. Asiantuntijana toimikunta voi käyttää
Arto Kohtalaa.
_________

Khall 30.3.2020 § 67
Toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Osaa suunnitelluista toimenpiteistä on perusteltua viedä eteenpäin jo ennen työryhmän työn valmistumista. Toimikunnan puheenjohtaja ja esittelijä antavat kokouksessa tilannekatsauksen toimikunnan työstä.
Poikkeusoloissa ei-kriittisiä toimintoja joudutaan myös lykkäämään myöhemmäksi,
minkä vuoksi toimikunnan työ tarvitsee todennäköisesti lisäaikaa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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Kunnanhallitus merkitsee toimikunnan tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää myöntää toimikunnan työlle lisäaikaa 30.6.2020 saakka.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 15.6.2020 § 125
Toimikunta kokoontui vielä kolme kertaa työstämään toimeenpanosuunnitelmaa.
Toimikunta hyväksyi markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman 8.6.2020 ja
päätti esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Toimeenpanosuunnitelma jakaantuu: 1) kohdennettuun (digi)mainontaan, 2) tarinallistamiseen ja 3) tapahtumamainontaan. Konkreettisia avauksia markkinoinnin kehittämiseksi ilmenee liitteestä.
Ensimmäinen sopimus vuorovaikutteisesta somekampanjasta on tehty FBC Remixin
naisten edustusjoukkueen kanssa. Oheismateriaalina on kampanjan suuntaviivoja.
Toimikunnan esittämään markkinointiresurssin kaksinkertaistamiseen voidaan ottaa
kantaa vasta talousarviovalmistelun yhteydessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman
liitteen mukaisesti ja toteaa toimikunnan työn päättyneeksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 126
1. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 5/2.6.2020;
Covid-19 -pandemiaan liittyvät työstä poissaolo-, karanteeni- ja eristämispäätökset
2. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 10.6.2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön
3. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 11.6.2020 koronavirustartuntoihin varautumisesta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta kotiin annettavissa palveluissa
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 § 127
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:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 1.6.2020
Sivistyslautakunta
4.6.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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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 MäkiRammo, 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

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

15.6.2020

Sivu

245

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.
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.
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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.
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€).
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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.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, perusturvajohtaja Merja Latvala
ja tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

15.6.2020

Sivu

248

Latvala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Juhani Leskelä sekä kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Erkki Kuusikko
3)

PÄÄTÖS:

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.
_________

Toimikunta 11.6.2020 § 4
Oheismateriaalina toimikunnan jäsenille jaetaan aikaisempi toimikunnan raportti.
Toimikunnan kokouksessa on tarkoitus keskustella vaihtoehdoista ja tehdä kunnanhallitukselle esitys, miten asian käsittelyä jatketaan.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KÄSITTELY: Tutkittiin aikaisemmassa työssä toimikunnan tutkimia vaihtoehtoja sekä mahdollisen
laajennusosan suuntaa sekä vaihtoehtoihin sisältyviä riskejä.
PÄÄTÖS:

Päätettiin yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että asian käsittelyä jatketaan
seuraavasti:
1) ottaen huomioon kuntalaisten ikärakenteen muutos, suunnittelun lähtökohtana
tulisi olla, että nykyinen hoivaosaston paikkamäärä (32) säilytetään, mikä vaatii kuitenkin merkittävää kotihoidon kehittämistä;
2) suunnittelun lähtökohtana tulisi tällöin olla, että rakennetaan 7-8 kpl WC-tiloja nykyisiin hoivaosaston huoneisiin ja rakennetaan enintään 350 m2:n laajennusosa;
3) suunniteltujen muutostöiden ja laajennuksen tarkoituksena olisi muokata asukashuoneita niin, että tiloihin muodostuu 20 kpl 1 hengen huoneita sekä 6 kpl 2 hengen
huoneita; ja
4) erikseen perustettavan suunnitteluryhmän tulee tutkia laajennusosan tarkoituksenmukainen sijainti hoitotyön sujuvuuden, kiinteistönhoidon ja arkkitehtuurin kannalta.
__________
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Khall 15.6.2020 § 128
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunnan ehdotuksen, ja
2) nimetä suunnittelutyöryhmään edustajansa sekä perusturvalautakunnan edustajaksi perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti Petri Niemen, vanhusneuvoston edustajaksi vanhusneuvoston esityksen mukaisesti Juhani Leskelän
sekä perusturvajohtajan ja teknisen johtajan, jotka voivat molemmat kutsua työryhmään palvelualueeltaan tarvittavat asiantuntijat,
3) että suunnittelutyöryhmän on esitettävä luonnossuunnitelma kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi ennen toteutussuunnittelun aloittamista.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallituksen edustajiksi suunnittelutyöryhmään nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo ja kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Erkki Kuusikko. Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä suunnittelutyöryhmään teknisen lautakunnan edustajaksi Beata Taijalan. Koollekutsujaksi nimettiin
Mirva Mäki-Rammo. Esittelijäksi ja pöytäkirjanpitäjäksi nimettiin tekninen johtaja
Petri Hänninen.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.52-20.01.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 119 – 125, 128
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: 115 – 118, 126, 127
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 119 – 125, 128
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