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KOKOUSPAIKKA

tiistai 19.05.2020 klo 18.30 – 19.08.
Isonkyrön kunnanvaltuuston huone, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö

SAAPUVILLA OLLEET Myllyniemi Pasi
JÄSENET
Harjunpää Kati
(ja merkintä siitä, kuka
Mäntylä Jaana
toimii puheenjohtajana)

Niemi Harri
Nikula Sami
Ojaluoma Veli-Matti
Sivula Heidi
Talso Johanna
Mantila Matti

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Antti Iivari

(ja läsnäolon peruste)

Helena Tuuri-Tammela
Anni Ikola

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
Sami Nikulan varajäsen

hyvinvointijohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuvan:n edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
46 – 52
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Myllyniemi

Antti Iivari

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirasto 19.05.2020
Allekirjoitus

Jaana Mäntylä
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Johanna Talso

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 25.5.2020 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Hyvinvointijohtaja

Antti Iivari
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 46

PÄÄTÖS:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin että etäyhteydellä kokouksessa mukana ovat Harri Niemi, Veli-Matti Ojaluoma ja Helena Tuuri-Tammela.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 47
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mäntylä Jaana ja Talso Johanna.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.2020-31.3.2020
Hyvltk 19.5.2020 48 §
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
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 toteumalla kolmen kuukauden toteumaprosentti saisi olla 25 %, mikäli
tuotot ja kulut kirjataan ko. kuukaudelle, jolle tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat lisiä lukuun ottamatta sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat.
Palvelujen ostoissa vastaavasti laskut kirjautuvat kirjanpitoon tositepäiville.
Tulosyksiköiden tavoitteet ja poikkeamat
Tiliryhmätaso 4:n mukaisen toteumaraportin (liite) mukaan hyvinvointipalvelujen
toteumaprosenteissa on poikkeamia tasaiseen toteumaan nähden
hyvinvointilautakunnan
- toimintatuotoissa vajausta, koska kyseiset tuotot laskutetaan suoritusperusteisesti yhdessä erässä vasta loppuvuodesta.
- toimintakuluissa alitusta, koska hyvinvointijohtajan palkan kirjautumistili on eri
kuin talousarviossa on ollut suunniteltu ja kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain.
etsivän nuorisotyön
- toimintatuotoissa ylitystä, koska budjetoinnissa näkyy vain hankkeen 19-20
osuus, eikä ole ollut talousarvioita laadittaessa tiedossa hankkeen jatko.
Hankkeelle on myönnetty jatkoa talousarvion laatimisen jälkeen ja hankkeen
20-21 vuoden 2020 osuus näkyy jo tilillä.
vapaa-aikatoiminnan
- toimintatuotoissa ja -kuluissa alitusta, koska suoritukset ovat kausittaisia.
liikuntahalleissa
- toimintatuotoissa ja -kuluissa näkyy lievää alitusta koronan seurauksena johtuvasta tilojen käytön vähenemisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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kirjasto- ja kulttuuritoiminnassa
- toimintatuotoissa alitusta, koska tuotot eivät ole kuukausittaisia.
- toimintakuluissa ylitystä, koska hyvinvointijohtajan palkan kirjautumistili on eri
kuin talousarviossa on ollut suunniteltu.
Varsinaiset koronan vaikutukset eivät näy vielä toimintatuotoissa kunnolla, koska
sen vaikutukset tarkasteluajalta ovat vain noin kahdelta viikolta.
Lautakunnan asettamien lisätavoitteiden suhteen osavuosiraportointi on tehty talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ensimmäisen neljänneksen osalta.
Liikuntapalveluissa on aloitettu ennen koronaa ikäihmisille erikseen tarkoitettu liikuntaryhmä. Liikuntatilojen korkean käyttöasteen ja maksullisten tapahtumien
osalta korona on estänyt kevään osalta toteutumisen. Erilaisia sähköisiä hyvinvointipalveluiden etäpalveluita on kehitetty korona-aikana, joista varmasti osa jää
normaalioloissakin käyttöön.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTON AVAAMINEN ASTEITTAIN JA HALLITUSTI 1.6.2020 ALKAEN
Hyvltk 19.5.2020 49 §
Suomen hallitus sulki kirjastot 18.3.2020 alkaen ja niiden sulku päättyy
31.5.2020. Hallitus linjasi 4.5.2020, että julkiset tilat, joihin kirjastokin kuuluu, avataan asteittain ja hallitusti 1.6.2020 alkaen. Hallitus linjasi 4.5.2020 rajoitustoimien
vaiheittaisesta purkamisesta kirjastojen osalta siten, että kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi. Isossakyrössä uloslainaaminen aloitettiin 11.5.2020.
Uloslainaaminen toimii Isossakyrössä siten, että asiakas varaa puhelimitse, sähköpostilla tai verkkokirjaston kautta haluamansa aineiston ja sopii henkilökunnan
kanssa puhelimitse, milloin varaus on valmiina noudettavaksi kirjaston ulkoovelta.
AVI on antanut kunnille ja kirjastoille valtuudet päättää itse asteittaisesta ja hallitusta avaamisesta turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen kunkin omien tilojen
mukaan.
Kirjastossa järjestettävien tapahtumien osalta AVI tarkentaa vielä ohjeistustaan
myöhemmin.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää kirjaston asteittaisesta ja hallitusta avaamisesta
poikkeusjärjestelyin 1.6.2020 siten, että
-

omatoimikirjasto on auki ma-su klo 7-21.

-

virkailija palvelee tiskillä ma-pe klo 12-15. Kirjastoon tullaan sisään omatoimikirjaston lukijan kautta, jolloin jälkikäteen on tarvittaessa selvitettävissä, ketkä
henkilöt mahdollisesti ovat altistuneet koronavirukselle, mikäli jollain kirjastossa olleella henkilöllä tauti todetaan. Tarvittaessa kirjastoon pääsee sisään
soittamalla ovikelloa. Myös yhteispalvelupiste on tällöin auki.

-

kirjasto jatkaa aikaisemmin esiteltyä uloslainaamista myös 1.6.2020 jälkeen,
jolloin asiakkaiden on mahdollista tulla lainaamaan aineistoa ulko-ovelta astumatta sisään kirjastoon. Uloslainaamiseen liittyvä kirjakassien luovuttaminen pyritään järjestämään klo 9-11 välisenä aikana.

-

kirjastossa on paikalla päivittäin (ma-pe) vain yksi kirjastovirkailija, jolla varmistetaan kirjaston toiminta myös työntekijän mahdollisesti sairastuessa.

-

tämä poikkeusjärjestely on voimassa 1.6.-31.7.2020 välisen ajan. Henkilökunnan kertyneet vuosilomat keskitetään tälle ajanjaksolle.

-

mikäli poikkeusjärjestelyissä on tarvetta tehdä tarkennuksia, tai poikkeusjärjestelyitä on jossain muodossa tarvetta jatkaa vielä 31.7.2020 jälkeen, päätöksen tekee vastuullisena viranhaltijana hyvinvointijohtaja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTA- JA NUORISOTILOJEN AVAAMINEN ASTEITTAIN JA HALLITUSTI 1.6.2020 ALKAEN
Hyvltk 19.5.2020 50 §
Suomen hallitus sulki uimahallit ja muut liikuntatilat sekä nuorisotilat 18.3.2020
alkaen ja niiden sulku päättyy 31.5.2020. Hallitus linjasi 4.5.2020, että julkiset tilat
avataan asteittain ja hallitusti 1.6.2020 alkaen. Aluehallintoviranomainen antaa
avaamista koskien tarkempia ohjeita alustavien tietojen mukaan viikolla 21.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään avaamista koskevat päätökset aluehallintoviranomaisen ohjeistuksen pohjalta.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

19.05.2020

74

ILMOITUSASIAT
Hyvltk 19.5.2020 § 51
1) Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kerää tietoja liikuntaan ja liikuntapaikkoihin liittyen kahden vuoden välein. Hyvinvointilautakunta on
nimetty liikunnan edistämisen vastuulliseksi luottamuselimeksi Isossakyrössä. Viranhaltija on vastannut kyselyyn Isonkyrön kuntaa koskien
tänä vuonna.
2) Kunnanhallitus hyväksyi uuden nuorisovaltuuston toimintasäännön kokouksessaan 11.5.2020 hyvinvointilautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
3) Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020 pitää kunnanviraston
kesällä suljettuna 22.6.-26.7.2020.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 19.5.2020 § 52
Hyvinvointijohtaja
Henkilöstöasiat:

§ 40-43, 45, 47-53

Muut asiat:

§ 5, 6/2020

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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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 hyvinvointilautakunta
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: 46-48, 50-52
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 49

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

