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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 160 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä Juha Annala, Reino
Hintsa, Tommi Laine, Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola sekä kunnanvaltuuston
puheenjohtajistosta Miko Heinilä, Jouni Mäkynen ja Matti Vaissalo.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 161 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA PERUSOPETUKSEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMEEN
Khall 30.3.2020 § 54
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 perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimen täyttöä varten 11.8.2020 alkaen. Alkusijoituspaikkana Kylkkälän koulu. Tehtävä tulee avoimeksi eläköitymisen takia.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusopetuksen koulunkäynninohjaajan
toimeen 11.8.2020 alkaen sivistyksen palvelualueelle.

KÄSITTELY: Käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asian käsittely siirretään.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 12.10.2020 § 162
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää edelleen täyttölupaa perusopetuksen
koulunkäynninohjaajan toimen täyttöä varten 1.8.2021 alkaen. Alkusijoituspaikkana
Kylkkälän koulu. Tehtävä on tullut avoimeksi eläköitymisen takia.
KJ:N

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusopetuksen koulunkäynninohjaajan
toimeen 1.8.2021 alkaen sivistyksen palvelualueelle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA PERUSOPETUKSEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMEEN
Khall § 163
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 perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimen täyttöä varten 1.1.2021 alkaen. Alkusijoituspaikkana yläkoulu. Tehtävä tulee avoimeksi irtisanoutumisen takia.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusopetuksen koulunkäynninohjaajan
toimeen 1.1.2021 alkaen sivistyksen palvelualueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SIIVOOJAN TOIMEN PERUSTAMINEN
Tekn.ltk 22.9.2020 § 91
Isonkyrön kunnan tukipalveluyksikkö hoitaa palvelusopimuksen mukaiset ylläpito- ja
perussiivoukset eri toimialueiden yksiköissä. Siivouksen tarve ja siivottavat neliöt
ovat kuluvan vuoden aikana merkittävästi kasvaneet. Palvelukeskuksessa koronan
myötä siivousta on tehostettu ja kotihoidon toimistotiloja on tullut siivouksen piiriin.
Kokonaan uusina tiloina tukipalvelun siivoukseen on tullut ns. Köpingin koulun tilat,
uusi nuorisotila virastotalon alakerrassa ja helmikuussa käyttöön otettu Isokyrö
Areena. Vastaavasti siivottavat neliöt ovat jonkin verran vähentyneet Ikolan koululla
ja jääneet vuoden 2019 aikana kokonaan pois ns. Nuppulan kiinteistöstä. Kokonaisuudessaan siivottavat neliöt ovat lisääntyneet 5.650 m2 /viikko. Tähän asti vuotta
on selvitty osin, koska koronaepidemian myötä tiloja on ollut suljettuna ja nyt syksyllä lisäresursseja on haettu sijaispalvelun kautta.
Nykyisellä siivoushenkilöstön määrällä ei pystytä ylläpitämään kunnan kiinteistöissä
tapahtuvan toiminnan osalta riittävää siivouksen laatutasoa. Lisäksi korona-epidemian myötä siivouksen laatutasolle on enemmänkin nosto kuin laskupaineita.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439.
TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle uuden siivoojan toimen perustamista
tukipalveluyksikköön 1.10.2020 alkaen. Toimen kelpoisuusehtona on laitoshuoltajan/
toimitilahuoltajan tutkinto. Työaika on 38,25/vko, yleistyöaika. Palkkaus määräytyy
KVTES:n mukaan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 12.10.2020 § 164
KJ:N

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan siivoojan toimeen 1.10.2020 tukipalveluyksikköön.
KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti.
KJ:N
KOKOUKSESSA
TEKEMÄ
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus kehottaa teknistä palvelualuetta palkkaamaan siivoojan määräaikaisesti vuoden 2021 loppuun saakka ja tekemään siivoustyön mitoituksen tarkastelun
tarvittavilta osin 30.9.2021 mennessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HOIVAOSASTON MUUTOS JA LAAJENNUS / ESISUUNNITELMAT
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
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
_________

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;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
__________
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.
_________

Khall 12.10.2020 § 165
Perusturvalautakunnan ehdotus hoivaosaston paikkamäärän vähentämisestä
Perusturvalautakunta on 24.9.2020 § 50 osana talousarvioehdotustaan vuodelle
2021 käsitellyt hoivaosaston paikkamäärää ja esittänyt seuraavaa:
”Tehostetussa asumispalvelussa (palvelukoti) ja hoivaosastolla hoitaja mitoitus tulee
olla
10/2020 vähintään 0,5 työntekijää,
1.1.2021 vähintään 0,55 työntekijää
1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää
1.4.2023 vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.
Tällä hetkellä palvelukodin hoitajamitoitus on 0,54 ja hoivaosaston 0,62 Jos nykyinen asiakaspaikkaluku pidetään, niin työntekijälisäys tulee olemaan vuoteen 2023
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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mennessä yhteensä 8 palvelukeskuksessa ja vuodelle 2021 palvelukotiin tulisi lisätä
yksi lähihoitaja. Vuodelle 2021 esitetään, että hoivaosastolta vähennetään kaksi
asiakaspaikkaa ja yksi lähihoitaja siirretään hoivaosastolta palvelukodille. Tällöin
palvelukodin mitoitus on 0,57 ja hoivaosaston 0,63, uusia toimia ei tällöin tarvita palvelukeskukseen vuonna 2021, koska mitoitus on riittävä. Paikkaluku palvelukeskuksessa on kahden asiakaspaikan jälkeen 65, palvelukoti 35 ja hoivaosasto 30.
Hoivaosasto tulisi tällöin suunnitella 30-paikkaiseksi.
Paikkaluvun vähennys on perusteltua sillä, että hoivaosaston käyttöaste on ollut alle
tavoitteen. Lisäksi, jos yöpartio-toiminta saadaan vuodelle 2021 niin tämä vähentäisi
palvelukeskuksen kuormitusta pidemmällä aikavälillä ikäihmisten ja vammaispalveluasiakkaiden osalta. Isossakyrössä ei ole ollut ns. jonoa asumispaikoille. Vuoteen
2023 mennessä palvelukeskukseen tulee lisätä 6,5 työntekijää, jos asiakaspaikkaluku on 65.”
Suunnittelutyöryhmän työ ja ehdotus
Kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutyöryhmä on kokoontunut 16.6.2020 jälkeen
yhteensä 6 kertaa. Suunnitteluryhmän tehtävänä on yhdessä pääsuunnittelijan
kanssa luonnossuunnitelma toteutusratkaisusta, jossa hoivaosaston tilat muutetaan
tuetun palveluasumisen tiloiksi.
Esisuunnittelun aikana perusturvalautakunta on talousarviokäsittelyn yhteydessä
päättänyt esittää hoivaosaston paikkamääräksi 30 asiakaspaikkaa nykyisen 32 paikan sijaan. Luonnossuunnittelussa on huomioitu perusturvalautakunnan paikkamäärä muutos.
Luonnossuunnittelun lähtökohtana on ollut muuttaa asiakashuoneet tuetun palveluasumisen vaatimusten mukaisiksi ja varustaa ne mm. huonekohtaisin saniteettitiloin.
Ensimmäinen ajatus oli toteuttaa tarvittavat muutokset lisärakentamisen muodossa,
mutta sisäisten toimintojen tarkastelun myötä laajennustarve on saatu supistettua
noin neljäsosaan alkuperäisestä 350 m2 tilavarauksesta.
Toiminnallisessa tarkastelussa on päädytty sijoittamaan fysioterapian, kotisairaanhoidon ja kotipalvelun tilat 0-kerrokseen. Tilamuutosten osalta selvitään melko pienillä muutoksilla. Toiminnan kannalta 0-kerrokseen sijoittuvien palvelujen yhteistyö
helpottuu, myös asiakaspalvelun kannalta muutos nähdään myönteisenä. 0-kerroksessa oleva päivätoiminta siirtyy uuden suunnitelman myöstä palvelukeskuksen ruokasalin läheisyyteen. Tuetun paleluasumisen tarvitsemat lisätilat saneerataan olemassa olevaan rakennusosaan, jossa pääosin sijaitsee nyt kotisairaanhoidon ja fysioterapian tilat. Lisäksi nykyisellä hoivaosastolla näitä käyttötarkoituksen vaatimia
muutoksia.
Uudisrakentaminen rajoittuu kokonaan kappelitilaan ja 0-kerrokseen tehtävään tuulikaappiin. Lisäksi ruokasalin ja päivätoiminnan tilojen yhteyteen on suunniteltu lasitettua terassi/oleskelutilaa asiakkaiden viihtyvyyden parantamiseksi.
Pyykinpesulle ei esisuunnitelmassa ole esitetty tiloja. Ainoastaan kotisairaanhoidon
pyykinpesun on pienimuotoien tilavaraus nykyisissä kiinteistönhuollon varastotiloissa. Tilasuunnitelman lähtökohtana on pääasiallisen pyykinpesun ulkoistaminen.
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Esisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Motiivi Oy, Jorma Keskikiikonen ja
suunnittelutyöryhmän mielestä laadittu esisuunnitelma vastaa palvelukeskuksen toiminnan tilatarpeisiin. Esisuunnitelma on näin hyväksyttävissä ja voidaan siirtyä toteutuksen suunnitteluun täydentämällä suunnittelutoimeksiantoja rakennesuunnittelijalla ja taloteknisillä suunnittelijoilla.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen (aluekaavio, pohjakaavio 1. krs ja pohjakaavio kellari) mukaiset esisuunnitelmat. Hankkeen mahdollisesta toteutuksesta
päätetään osana vuoden 2021 talousarviota.
Kunnanhallitus antaa teknisen palvelualueen tehtäväksi hankkeen toteutussuunnitelmien tekemisen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian esittelyn aikana klo 19.06-19.23.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 166
1. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus elokuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos elokuu 2019-elokuu 2020
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos elokuu 2019-elokuu 2020

Elokuu
176
+67(+61%)
45
8,9
18
+6(+50%)

2. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 10.9.2020/VN/20160/2020;
Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varautuminen
3. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 23.9.2020/VN/5772/2020;
Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varautuminen
– kiihtymisvaiheen ennakointi
4. Aluehallintoviraston päätös 22.9.2020/LSSAVI/12555/2020;
Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle
5. Aluehallintoviraston kirje 22.9.2020/LSSAVI/12880/2020;
Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2021
6. Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö 23.9.2020;
Toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2023
7. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 10/2020;
Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020
8. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä hallituksen päätös 2.10.2020 § 156;
Koronaviruksen aiheuttamat tulonmenetykset
9. Valtiovarainministeriön muutospäätös 7.10.2020 kunnan peruspalvelujen valtion
osuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuonna 2020
ISOKYRÖ

Alkup. verokompensio yht. v.
2020, €

2.526.872

Uusi verokomp.ja
veronlykkäysten
korvaus,
yht. €
toukokuu
2020
2 873 370
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Uusi veronlykkäysten
korvaus,
yht. €

351 498

Uusi verokomp. ja
veronlykkäysten
korvaus,
yht. €
lokakuu
2020
2 600 736
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,josta kunnallisvero
€

,josta yhteisövero
€

,josta kiinteistövero
€

73 864

67 056

2 425

4 383
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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 § 167
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:
-

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Perusturvalautakunta
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Sivistyslautakunta

-

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 1.10.2020 § 47;
Järjestelmän hankkiminen tiedonhallintamallin laatimiseksi
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 7.10.2020 § 51;
Järjestelmän hankkiminen asianhallinnan järjestämiseksi

-

PÄÄTÖS:

14.9.2020
22.9.2020
22.9.2020
24.9.2020
28.9.2020
1.10.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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TÄYTTÖLUPA UIMAVALVOJA-KASSATYÖNTEKIJÄN TOIMEEN
Khall 12.10.2020 § 168
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Hyvinvointijohtaja Antti Iivari pyytää täyttölupaa uimavalvoja-kassatyöntekijän toimen täyttöä varten 1.11.2020 alkaen. Tehtävä on tullut avoimeksi irtisanoutumisen
takia.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari, puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan uimavalvoja-kassatyöntekijän toimeen
1.11.2020 alkaen hyvinvoinnin palvelualueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 164, 165
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: 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 164, 165
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