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TOIMIKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Toimikunta 1 §
Valitaan toimikunnalle puheenjohtaja ja sihteeri.
PÄÄTÖS:

Valittiin yksimielisesti toimikunnan puheenjohtajaksi ja sihteeriksi kunnanjohtaja Tero
Kankaanpää.
_________

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Toimikunta 2 §
PÄÄTÖS:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 3 §

PÄÄTÖS:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mirva Mäki-Rammo ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
Koska valinta toimikunnan esittämien ratkaisuvaihtoehtojen välillä on riippuvainen
siitä, toteutuuko maakunta- ja soteuudistus esitetyssä muodossa, ratkaisua ei kan-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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nata 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa:

ISONKYRÖN KUNTA
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen toimikunta

Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Sivu
5

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€).
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
Latvala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, perusturvalau-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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takunnan 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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1-4
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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