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KOKOUSAIKA

24.8.2017 klo 18.00 - 19.30

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

Leskelä Juhani
Heinonen Maria*
Ahola Ari-Pekka
Mäkelä Timo
Mäkinen Marjo
Niemi Petri
Rintala Hanni
Rinta-Korkeamäki Paula
Uusihaka Arto

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
Timo Mäkelän varajäsen

*saapui klo 18.06
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Viertola Jari
Latvala Merja

kunnanhallituksen edustaja
perusturvajohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

Todettiin.

ASIAT §

33 – 46
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Juhani Leskelä

Merja Latvala

Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 28.8.2017
Allekirjoitus

Maria Heinonen
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Marjo Mäkinen

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 29.8.2017 klo 14 sekä
perusturvaosastolla klo 10-14

Perusturvajohtaja

Merja Latvala
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

33 §
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 34 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Heinonen ja Marjo Mäkinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUSAIKOJEN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN
Perusturvaltk 35 §
Perusturvalautakunta voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten
kokousten ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten
julkaisemisesta kunnassa on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen
pitämisestä
Esityslistat on postitettu 5 päivää ennen kokousta.
Tullakseen lainvoimaiseksi on lautakunnan pöytäkirja oltava, siltä osin kun se
ei ole salainen, julkisesti nähtävänä.
Hallintosäännön 73§ mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ilmoitus voidaan tehdä valtuustokaudeksi ja näin ilmoitettua menettelyä noudatetaan, kunnes toisin päätetään.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
merja.latvala@isokyro.fi

PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että
-

perusturvalautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2017 Isonkyrön
kunnantalolla pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden toisena
torstaina klo 18.00 alkaen,

-

kirjallinen kokouskutsu lähetetään 5 päivää ennen kokousta,

-

kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muulla tavoin

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Perusturvaltk 36 §
Perusturvalautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteenilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että
-

perusturvalautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä siltä
osin, kun se ei ole salainen yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä. Tätä ennen pöytäkirja
on allekirjoitettava ja tarkastettava.

-

perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä siltä osin, kun se ei ole salainen, yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana tiistaina klo 14.00
sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Perusturvaltk 37 §
Khall 110 § Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 14 hyväksynyt
Isonkyrön kunnan hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 58 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle
tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan
alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä
lukuunottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos
pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden
estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian
ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Suuri osa perusturvalautakunnanalaisten viranhaltijoiden päätöksistä on hallintosäännön 67–68 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista tuoda perusturvalautakunnalle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat ym.). Lisäksi viranhaltijan päätöksistä monet ovat yksilöä koskevia asioita.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää, että
1)Perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan
- perusturvajohtajan hallintosäännön 67-68 §:n mukaisiin päätöksiin
- Kuntalain 92§:n mukaan yksilöön kohdistuvia asioita ei saa ottaa
toimielimeen käsiteltäväksi
2) päätökset, joissa perusturvalautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan
- ilmoitetaan perusturvalautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse
neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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- päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä perusturvalautakunnan kokouksessa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SALASSA PIDETTÄVIEN KOKOUSASIAKIRJOJEN MERKINTÄ JA HÄVITTÄMINEN
Perusturvaltk 38 §
Perusturvalautakunnassa esityslistalla voi olla asiakirjoja, jotka ovat salassa
pidettäviä.
Salassa pidettäviä tietoja sisältäviin kokous- ja muihin asiakirjoihin on tarpeellista laittaa salassapitomerkintä ja säännös, johon salassa pito perustuu (esim.
sosiaalihuollon asiakastieto, salainen julkisuuslaki 24 § 25 kohta, 22 §, 23 §,
sosiaalihuollon asiakaslaki 14 §, 15 §).
Asiakirjoja ei saa säilyttää eikä hävittää niin, että ne voivat joutua sivullisten
käsiin. Jokainen, joka käsittelee salassa pidettäviä tietoja, on rangaistuksen
uhalla velvollinen pitämään ne salassa. Salassa pidettäviä tietoja ei saa luvatta
ilmaista sivullisille. Myös perheenjäsenet ja muut läheiset henkilöt ovat tällöin
sivullisia.
Salassa pidettäviä tietoja sisältävät kokousasiakirjat on säilytettävä ja hävitettävä asianmukaisesti. Niistä ei saa muodostaa kotiarkistoja. Erityisen tärkeätä
on, että kunnissa huolehditaan siitä, että tällaiset kokousasiakirjat jätetään kokouksen jälkeen kunnanvirastoon tai palautetaan myöhemmin asianmukaisesti
hävitettäväksi.
Henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä on tarpeellista arvioida
ja ohjeistaa kunnassa toimielinkohtaisesti.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
merja.latvala@isokyro.fi

PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää että
-

perusturvalautakunnan salassa pidettävät kokousasiakirjat jätetään
kokouksen jälkeen perusturvajohtajalle, joka hävittää ne asianmukaisesti,

-

perusturvalautakunnan jäsen/varajäsen, joka ei pääse kokoukseen
vastaa itse kokousasiakirjojen asianmukaisesta hävittämisestä tai toimittaa ne perusturvajohtajalle, joka hävittää ne asianmukaisesti,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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salassa pidettävissä asiakirjoissa on merkintä salainen ja säännös, johon salassapito perustuu.
ja salassa pidettävistä asiakirjoista pidetään erillistä esityslistaa ja pöytäkirjaa

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESKOON KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
Perusturvaltk 39 §
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää esityksiä taloussuunnitelmaansa toimintansa kehittämistä varten vuosina 2018- 2020. Vastaukset lausuntopyyntöön tulee esittää 2.9.2017 mennessä.
Isonkyrön kunnasta halutaan painottaa edellisten vuosien tapaan sitä, että
Eskoon ja kuntien välisessä yhteistyössä asiakkaille suunnatut palvelut tulisi
pystyä järjestämään siten, että asiakas saa tarpeidensa mukaiset riittävät
palvelut kustannustehokkaasti. Huolellinen kustannusten tarkastelu ja palvelujen mahdollisimman tehokas tuottaminen on kaikkien jäsenkuntien kannalta
hyvä asia. Suoritehinnat tulee pitää vähintään vuoden 2017 tasolla.
Tärkeä kehittämisen painopiste tulee olla kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalvelujen järjestäminen osana yleistä terveydenhuoltoa, joka on myös
valtakunnallinen kehittämisen painopiste. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä ja
työnjakoa tulee kehittää. Tässä kehittämistyössä Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä voi toimia ns. veturina.
Kehittämistyötä tulisi painottaa myös kehitysvammaisten asumisvaihtoehtojen
laajentamisessa. Uutta innovatiivista palvelutarjontaa tarvitaan, jotta voidaan
tukea nuorten kehitysvammaisten mahdollisuuksia asua itsenäisemmin. Lisäksi myös nuorten kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksiin tulee työtoiminnan kautta löytää uusia väyliä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
-

esittää kunnanhallitukselle pykälätekstin mukaisen lausunnon lähetettäväksi Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelujen kehittämiseksi vuosina 2018-2020.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2016
Perusturvaltk 40 §
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 pyytää 15.5.2017 § 67 lautakunnilta 31.8.2017 mennessä lausunnot tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja
-valtuustolle seuraavan lausunnon:
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen Tavoitteet ja toteutuminen kohdassa on punainen pallo (eli tavoite ei ole toteutunut) seuraavissa kohdissa:
 Säännöllisen kotipalvelun piirissä 75-vuotta täyttäneistä toteuma vuonna 2017 oli 11,6%. Valtakunnallisissa suosituksissa kotihoidon tavoitteena on, että 13-14% yli 75-vuotiaista saa säännöllistä kotihoitoa. Valtakunnalliset suositukset tarkoittavat sekä kotipalvelua että kotihoitoa.
Isonkyrön kunnan laskelmassa huomioidaan vain kotipalvelun osuus,
koska kotihoito on perusterveydenhuollon tuottamaa palvelua. Jos kotisairaanhoidon säännölliset asiakkaat lisättäisiin lukuun nousisi %luku.
 Yli 75-vuotiaita tehostetun asumispalvelunpiirissä toteuma oli 5,4%
vuonna 2017. Tavoite alitettiin (5-6%), mikä oli hyvä asia. Mitä pienempi on tehostetun asumispalvelun %-osuus, sen paremmin on onnistuttu kotiinpäin tehtävässä työssä. Isonkyrön vanhusstrategiassakin
tavoitteena on kotiinpäin tehtävän työn vahvistuminen.
 Hoivaosaston käyttöaste oli vuonna 2016 ka. 88,52%. Hoivaosastolla
on yhden hengen huoneiden lisäksi kahden ja kolmenkin hengen huoneita. Kahden ja kolmen hengen huoneisiin ei voi laittaa eri sukupuolta
olevia asiakkaita ja asiakkaan tilanne voi olla myös sellainen, että hänen kanssa ei voi laittaa samaan huoneeseen toista asiakasta. Kesäkuukausien aikana oli huomattavaa laskua käyttöasteessa. Tähän vai-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kutti todennäköisesti se, että Isonkyrön terveyskeskuksessa on kesäisin sulku, joten asiakkaat eivät ohjaudu niin hyvin hoivaosastolle.
 Gini-kerroin on tulkinnallinen kerroin, joka kuvaa tuloeroja kunnassa,
kuinka tasaiset tulot asukkailla on verrattuna toisiin. Hieman näyttää
siltä, että tuloerot ovat kasvaneet Isossakyrössä
 Kunnan osittain maksaman työmarkkinatuen piirissä olevien yli 1000pv
työttömänä olleiden määrä ylittyi. Tavoitteena oli alle 17 ja luku oli 19.
Työttömien tilanteet ovat yksilöllisiä työllistymisenkin suhteen. Lisäksi
työmarkkinat vaikuttavat siihen, onko töitä tarjolla. Pitkäaikaistyöttömyys on haastava asia.
 Lisäpalkkatukipäätöksiä tehtiin 1kpl. Tavoitteena oli 3kpl/vuosi. Työllistäviä tahoja ei ollut enempää vuonna 2016.
 Työmarkkinatuen osuus oli 46e/asukas ja tavoite oli 40e/asukas. Työllisyystilanne ja yksilöiden oma elämäntilanne vaikuttavat tähän lukuun.
 Hyvinvointikertomusta varten on tunnuslukuja, joita kunnasta pitää nostaa esille, jotta kunnan hyvinvointia voidaan seurata. Terveydenhuollon
tunnusluvut ovat näitä lukuja. Lasten ja nuorten ylipaino on huolestuttavan korkealla Isossakyrössä. 21%, tavoitteena oli valtakunnallinen
ka 16.9%. Perustasolla tehtävä työ mm. varhaiskasvatus, neuvola ja
koulut voivat yhteistyössä osaltaan vaikuttaa tähän lukuun.
 Perusterveydenhuollon kaikki avohuollon lääkärikäynnit/1000 asukasta.
Toteuma 1566 ja valtakunnallinen keskiarvo on 1254. Tämä on tulkinnallinen luku. Pääseekö Isossakyrössä esim. paremmin lääkäriin tai
sairastetaanko/koetaanko Isossakyrössä enemmän sairaudentunnetta.
 Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät tavoite vuonna 2016 oli 170 ja toteuma oli 191,6. Koko maan ka oli 226,8, joten Isossakyrössä men-

nään tuon ka. alle. Laitoshoidon tarve on yksilöllinen asia ja vaihtelee herkästi.
 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksiin on kunnasta käsin haasteellista vaikuttaa. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat omina organisaatioinaan. Kustannuksiin voi vaikuttaa sitä kautta, että kunnan omat peruspalvelut ovat vaikuttavia ja tehokkaasti toimivia.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OPISKELUPAIKKAAN KULJETUS
Perusturvaltk 41 §
12.7.2017 on lähetetty Isonkyrön taksiautoilijoille tarjouspyyntökirje. Tarjousta
pyydettiin yhden henkilön kuljettamisesta opiskelupaikkaan Seinäjoelle. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 27.7.2017 mennessä. Tarjouspyyntö on tehty
ajalle 9.8.17-22.12.2017 ja 8.1.18-1.6.2018. Tarjous pyydettiin e/km- hintana.
Tarjouspyynnön edellytykset täyttävä autokohtainen halvin vertailuhinta valitaan palveluntuottajaksi. Mikäli kahdella tai useammalla yrittäjällä on sama
vertailuhinta, suoritetaan arvonta, joka ei ole julkinen. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa ja siten ei ole Hilmassa kilpailutettu. Ostaja voi hylätä osan
tarjouksista tai kaikki tarjoukset, mikäli tarjousten hintataso on liian korkea.
Vammaispalvelulain 8 §: n ja asetuksen 4–6 §: ien perusteella. Kunnan on
järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin
liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä
palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.
Päivämäärään mennessä tuli viisi tarjousta seuraavasti:
1. Taksi Juha Waismaa: 1,23e/km alv 0% ja 1,35e/km sis.alv 10%
2. Paulan Pirssi: 1,36e/km, sis.alv 10%
3. Tarja Hasunen: 1,50e/km sis alv.
4. Killisen Taksi: 1,60e/km
5. Tapio Lae Oy: 1,60e/km sis. alv 10%
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää,
-

että halvimman tarjouksen tehnyt Taksi Juha Waismaa hyväksytään
kuljetuspalvelun tuottajaksi ajalle 9.8.2017-22.12.2017 ja 8.1.20181.6.2018.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Perusturvaltk 42 §

1. Kunnanhallitus 19.6.2017§110 Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen
2. Sopimus Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen hallinnoimisesta.
3. Tarkastusltk:n sisäisestä työnjaosta päättäminen 2017-21
4. Isonkyrön vanhusneuvoston kokous 2/2017
5. E-P:n shp: Oman toiminnan palveluhintojen alentaminen1.8.2017 alkaen
6. Lausunto E-P:n shp:n kehittämisestä
7. E-P:n shp:n jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 6-7/2017
8. Hyvän hallinnon ohje 7.8.2017 § 136
PTJ:N
EHDOTUS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Perusturvalautakunta

Kokouspäivämäärä
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LAUSUNTO LIIKUNTAHALLIN HANKESUUNNITELMAN JA PIIRRUSTUSTEN LUONNOKSISTA
Perusturvaltk 43 §
Isonkyrön kunnan valtuusto on 16.11.2016 26§:ssä hyväksynyt Isonkyrön
kunnan taloussuunnitelmassa investointisuunnitelman, jossa liikuntahallin rakentamiselle on varattu vuodelle 2017 100 000 euroa ja vuodelle 2018 1 900
000 euroa. Kunnanhallitus on 28.11.2016 156§ valinnut Liikuntahallin suunnittelutoimikunnan. Suunnittelutoimikunta on valmistellut liikuntahallin hankesuunnitelmaa, joka on kunnanvaltuuston käsittelyssä syksyllä 2017. Toimikunta on kuullut kunnassa toimivia liikuntaseuroja sähköpostikyselyllä ja kaikkia käyttäjiä yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Lisäksi kuntalaiset ovat voineet osallistua valmisteluun otakantaa.fi -palvelussa ja paperilomakkeilla.
Tavoitteena on, että koulukeskuksen nykyinen liikuntahalli ja Keskustan alakoulun liikuntatilat sekä uusi liikuntahalli muodostavat kokonaisuuden, joka
palvelee mahdollisimman laajasti eri toimijoiden tarpeita.
Valmistellun tarveselvityksen, tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 3,5–3,9 miljoonaa euroa.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 34§:ssä hyväksynyt talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017–2019 investointisuunnitelman muuttamisen/liikuntahallin osata siten että taloussuunnitelma vuosille 2017– 2018 on
muutettu niin, että liikuntahallin rakentamiseen on varattu menomäärärahaa
100 000 euroa vuodelle 2017, menoja 2 000 000 euroa ja tuloja 450 000
vuodelle 2018 sekä menoja 1 600 000 ja tuloja 300 000 euroa vuodelle 2019.
Kunnanjohtaja Eino Toivola on pyytänyt 20.6.2017 perusturvalautakunnalta
lausuntoa liikuntahallin hankesuunnitelman ja piirustusten luonnoksista. Liitteenä 1 ja 2 ovat Liikuntahallin suunnittelutoimikunnan valmistelema hankesuunnitelma ja liikuntahallin luonnospiirustukset.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 0500 560 363.
PTJ.N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon asiasta kunnanhallitukselle.
-

Perusturvalautakunta puoltaa liikuntahallin rakentamista Isoonkyröön.
Liikuntahalli mahdollistaa monipuolisemman liikkumisen ja harjoittelun
Isossakyrössä sekä erilaisten tapahtumien järjestämisen. Nämä asiat
tukevat isokyröläisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Liikuntahallin tulee olla kaikenikäisten isokyröläisten käytettävissä.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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VERTAISTUKIHENKILÖ/KOKEMUSASIANTUNTIJA, PALKKIO

Perusturvaltk 44 §
Isonkyrön sosiaalitoimi ja etsivä nuorisotyöntekijä ovat aloittaneet pienimuotoista ryhmätoimintaa syrjäytymisen uhan alla olevien nuorten kanssa. Toiminta on saanut nimen Messis.
Toiminnan tarkoituksena on saada syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka
ovat työvoiman/koulutuksen ulkopuolella, kiinnittymään/osallistumaan heidän
hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan edistävään toimintaan. Tarkoitus on, että
nuori pystyy osallistuttuaan etenemään koulutuksen ja/tai työn pariin. Minimissään nuori halutaan saada terveys- ja/tai työvoimapalveluiden piiriin. Nuorelle tehdään sosiaalityön suunnitelma yksilöllisistä tavoitteista toiminnan aikana.
Nuorille järjestetään ryhmätoimintaa, johon voidaan pyytää esim. vertaistukihenkilöitä kertomaan oman kokemuksensa ja selviytymistarinansa esim.
päihteiden käytöstä tai sairaudesta.
Vertaistukihenkilön/kokemusasiantuntijan palkkiota ei ole kunnassa määritelty, joten kohtuullinen korvaus voi olla 42e kertakäyntipalkkio + matkakulut.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486

PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että
-

PÄÄTÖS:

vertaistukihenkilön/kokemusasiantuntijan palkkio on 42e/ kertaluontoinen esitelmä ja matkakorvaus maksetaan ilmoitettujen kilometrien
mukaan lähtöpaikka - Isokyrö voimassa olevan matkakorvauksen mukaan, joka on vuonna 2017 0,41e/km.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LISÄPYKÄLÄ
Perusturvaltk 45 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä
perusturvalautakunnan kokouksessa.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää ottaa käsiteltäväksi tiedoksi saatettavat asiat.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Perusturvaltk 46 §
Päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä
perusturvalautakunnan kokouksessa.
1. 4.8.2017§102/Lähihoitajan toimi kotipalvelussa
Jenni Leinonen valittu lähihoitajan toimeen.
2. 16.8.2017§110/Kylkkälän ja Valtaalan koululaisten kuljettaminen hammaslääkäriin ajalla 16.8-31.12.2017
Kylkkälän ja Valtaalan koululaisten hammaslääkärikuljetukset maksaa Isonkyrön kunta ajalla 16.8.17-31.12.2017.
3. 17.8.2017 § 111/ Sosiaalityöntekijän virka (lapsiperheiden sosiaalityö), valinta
ja vahvistaminen
Virpi Tolonen valittu sosiaalityöntekijäksi.
4. 21.8.2017 §113/Valinnan vahvistaminen
Jenni Leinosen valinta lähihoitajaksi vahvistettu.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala 050 466 8486
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatettavat asiat ja
viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
OIKAISUVAATIMUSOIKEUS
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 41, 44
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön perusturvalautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Määräaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
-

asiakirjat, joihin vedotaan

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymista.
___________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
__________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 35-40, 42-43, 45-46
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

41, 44

___________________________________________________________________
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