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KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön kunnanvirasto, valtuustosali

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

Mäki-Rammo Mirva, puheenjohtaja
Tuuri-Tammela Helena, 1. vpj
Kuusikko Erkki, 2. vpj
Annala Juha
Försti Sanna
Laine Tommi, poissa; varajäsen Luhtala Maria
Lintala Antti
Petäjä Esko
Renko Jaakko
Varo Raili

MUUT SAAPUVILLA
Pukkinen Jaakko, kvalt pj
OLLEET
Heinilä Miko, kvalt 1. vpj, poissa
(ja läsnäolon peruste) Loukola Sirkku, kvalt 2. vpj
Kankaanpää Tero, kunnanjohtaja, esittelijä
Järvi-Laturi Jaana, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

216-223

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo

Jaana Järvi-Laturi

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Isonkyrön kunnanvirastossa 15.11.2021.
Allekirjoitus
Raili Varo

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Helena Tuuri-Tammela

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 18.11.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00
Tarja Soini, toimistosihteeri
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Dnro
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 216

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Dnro
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 217
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Varo ja Helena Tuuri-Tammela.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sitoumus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen
Dnro ISOKYRÖ/90/02.05.02.02/2021
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 218
Asian aiempi käsittely:
Khall 20.4.2020 § 82
Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta sosiaali- ja terveysministeriö
myöntää vuosina 2020-2023 valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisja kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille.
Valtioneuvoston asetuksen (16.1.2020) mukaan tällaisia hankkeita ovat:
1) kunkin maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteinen perusterveydenhuollon
ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuus, jolla toimeenpannaan Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa (maakunnan hankekokonaisuus);
2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä tukevat
alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävät hankkeet.
Maakunnalla tarkoitetaan maakuntajakolain (1159/1997) ja sen nojalle maakunnista
annetun valtioneuvoston päätöksen (978/2019) 1 §:n mukaista maakuntaa.
Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hanke on tarpeellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja se tukee
palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä
toimintatapojen uudistamista;
2) hankkeelle on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon;
3) hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistusta koskevat linjaukset;
4) hankkeessa on otettu huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö; ja
5) hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti hyödynnettävä.
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle
kussakin maakunnassa. Maakuntaperusteisesta aluejaosta voidaan poiketa, jos sille on
erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä perusteltu
syy.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osatavoitteet ovat:
1) palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen;
2) toiminnan painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään ja
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ennakoivaan työhön;
3) palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen;
4) palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen; ja
5) kustannusten nousun hillitseminen.
Valtionavustus (yhteensä 70 m€) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
hankekokonaisuudelle myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen
oikeuttaviin kustannuksiin. Maakunnittaiset osuudet perustuisivat 25 % tasasuuruiseen
maakunnittaiseen osuuteen sekä 75 % asukaslukuun perustuvaan osuuteen. Asetuksen
arvion mukaisesti Etelä-Pohjanmaalle osoitettavan valtionavustuksen määrä (4,04 %)
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeelle olisi n. 2,8 m€ vuosille 2020-2022.
Muille avustettaville hankkeille avustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen
valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Valtionavustusta haetaan kirjallisesti sosiaali- ja terveysministeriöltä sen asettamaan
määräaikaan (30.4.2020) mennessä. Hakemuksesta on käytävä ilmi:
1) hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta tai kuntayhtymä ja hankkeen toteuttamiseen
osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät;
2) hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat
tulokset;
3) haettavan avustuksen määrä ja hankkeen talousarvio;
4) hankkeen toteuttamisen aikataulu;
5) suunnitelma hankkeen arvioinnista;
6) jos kyseessä on osin tai kokonaan aiemmin kehitetyn ja arvioidun toiminnan
käyttöönottohanke, selvitys toiminnasta jo saaduista kokemuksista ja tehdyistä
arvioinneista; sekä
7) suunnitelma asukkaiden, asiakkaiden ja järjestöjen osallistumisesta hankkeeseen.
Lisäksi maakunnan hankekokonaisuudelle suunnattavaa avustusta koskevaan
hakemukseen on sisällytettävä selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen
niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien palveluiden osalta, jotka ne hankkivat yksityisiltä
palveluntuottajilta. Avustusta ei saa käyttää toimiin, joilla toteutetaan kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1. §:n mukaisia
valtionosuustehtäviä, mikäli näillä toimilla ei ole välitöntä liityntää hankkeen kokeilu- ja
kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon.
Etelä-Pohjanmaan kuntien sote-kokous (22.10.2019 § 16) päätti Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskus -hankkeen hallinnoijaksi Seinäjoen kaupungin.
Hankehakemus on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon,
Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksilan sekä
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Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa.
Hankevalmistelun ohjausrakenteena on toiminut Kuntajohtajafoorum, EteläPohjanmaan SOTE poliittinen ohjausryhmä sekä Etelä-Pohjanmaan SOTE
maakunnallinen asiantuntijaryhmä. Valmistelussa on hyödynnetty aikaisemman SOTEvalmistelun materiaali sekä muodostettuja työryhmiä ja käynnissä olevia
kehittämishankkeita.
Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) ovat tehneet sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottamista koskevan palvelusopimuksen (ns.
kokonaisulkoistussopimus) Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu
palveluntuottajan sitoutumisesta sote-uudistuksen mukaisiin tavoitteisiin, mm.
kustannustehokkuuteen, uusien toimintatapojen ja innovaatioiden mahdollistamiseen
sekä lähipalveluiden turvaamiseen. Edellä mainittujen kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on Kuusiokuntien sosiaali- ja
terveyskuntayhtymä Kuus-Sotella. Kuusiokuntien edustajien kanssa tehdään selvitys
alueen toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä hankkeen toteuttamisen aikana
asukkaiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi. Kuusiokunnat osallistuvat
hankkeeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuullisena Kuusiokuntien
sosiaali- ja terveyskuntayhtymänä (KuusSoTe).
Hankesuunnitelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kehittäminen on koottu
kolmeen toimintalinjaan: Tietojohtamisen vahvistaminen, Kotona asumisen tukeminen
sekä Palveluun ja hoitoon pääsyn varmistaminen. Tarkemmat toimenpiteet on esitetty
kunnanhallitukselle oheismateriaalina jaettavassa hankesuunnitelmassa. Hankkeen
tavoitellut tulokset ja vaikutukset on koottu seuraavasti:
Tuloksia:
- Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee seitsemässä (7) vuorokaudessa.
- Palvelurakenne mahdollistaa ja tukee kotona asumista, lääkäripäivystys toimii
kotihoidossa, konsultointi etäpalveluna.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluita on saatavilla matalakynnyksisinä ja arjen
ympäristöissä.
- Nuorten psykososiaalinen tuki, näyttöön perustuva menetelmä (IPC), on käytössä.
- Ennaltaehkäisevät palvelut ovat vahvistuneet.
- Johtaminen perustuu tietoon.
- Riittävän, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on
varmistettu.
Vaikutuksia:
- Alueen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikeaaikaisesti ja tasavertaisesti.
- Palveluissa korostuvat jatkuvuus, käytettävyys ja ihmisläheisyys.
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- Asukkaat ja asiakkaat ovat osallisina ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen,
arviointiin ja tuottamiseen.
- Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus on yhdenmukainen,
vaikuttava ja vahva.
- Palvelukokonaisuus pystyy ennakoimaan ja vastaamaan toimintaympäristön sekä
väestö- ja palvelutarpeen muutoksiin.
- Kustannusvaikuttavuus on parantunut.
Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sitoumuksen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen osallistumisesta 30.4.2020
mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta sitoutuu Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskus -hankkeeseen esitetyssä muodossa.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.10.2021 § 352 EteläPohjanmaan kuntien yhteisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen
rahoituksen täydennyshaun hankesuunnitelman ja hankehakemuslomakkeen.
Kaupunginhallitus päätti toimittaa hakemuksen liitteineen Sosiaali- ja
terveysministeriölle 15.10.2021 mennessä, jolloin hankerahoituksen määräaika
umpeutuu. Kyseessä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteinen hanke, jota Seinäjoen
kaupunki hallinnoi. Rahoituksen toteutuminen edellyttää Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien sitoumuksia 25.11.2021 mennessä.
Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Epshp:n jäsenkuntien sitoumuksia siten, että kuntien ja
sairaanhoitopiirin sitoumukset voidaan toimittaa määräaikaan, 30.11.2021 mennessä
sosiaali- ja terveysministeriöön. Sitoumusta pyydetään aikaisemmasta hausta poiketen
myös sairaanhoitopiiriltä sen sisällön vuoksi.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta sitoutuu Tulevaisuuden sosiaali- ja
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terveyskeskus -hankkeeseen esitetyssä muodossa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kauppakirja ostettavasta määräalasta 152-416-7-55
Dnro ISOKYRÖ/106/10.00.01.00/2021
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 219
Liitteen mukaisella kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 11.11.2021 kunta ostaa
yksityiseltä maanomistajalta noin 175 m2:n määräalan PERTTU -nimisestä tilasta.
Asemakaavassa alue on merkitty katualueeksi.
Kiinteistökauppa liittyy vuoden 2021 talousarvion investointiosan kohteen "Kevyen
liikenteen väylä Ventäläntie (välille Laurilantie-Kivikkokuja)" rakentamiseen. Katualue ei
ole katualueen ilmaisluovutuksen piirissä, koska kysymyksessä ei ole alueen
ensimmäinen asemakaava. Neliöhintana on käytetty 1,70 € / m2 . Kauppahinta on näin
ollen 298 euroa. Kauppakirjaluonnoksen julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Liitteet

Kauppakirja 152-416-7-55

Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kauppakirja ostettavasta määräalasta 152- 416-3-64, Oy Cashbörs Ab
Dnro ISOKYRÖ/93/10.00.01.00/2021
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 220
Liitteen mukaisella kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 4.11.2021 kunta ostaa Oy
Cashbörs Ab:lta noin 707 m2:n määräalan ESLE I -nimisestä tilasta. Asemakaavassa alue
on merkitty katualueeksi.
Kiinteistökauppa liittyy vuoden 2021 talousarvion investointiosan kohteen "Kevyen
liikenteen väylä Ventäläntie (välille Laurilantie-Kivikkokuja)" rakentamiseen. Katualue ei
ole katualueen ilmaisluovutuksen piirissä, koska kysymyksessä ei ole alueen
ensimmäinen asemakaava. Neliöhintana on käytetty 1,70 € / m2 . Kauppahinta on näin
ollen 1.202 euroa. Kauppakirjaluonnoksen julkiset tiedot ovat saatavilla
kunnanvirastosta.
Liitteet

Kauppakirja Oy Cashbörs Ab

Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Dnro
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 221
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Tekninen lautakunta 19.10.2021
- Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 27.10.2021
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Ilmoitusasiat
Dnro
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 222

Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
- Kuntaliiton yleiskirje 14/2021 Vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
- Kuntaliiton yleiskirje 15/2021 Ilman laillista oleskeluoikeutta kunnassa oleskelevien
sosiaali- ja terveyspalvelut
- Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallituksen pöytäkirja 25.10.2021
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/Valviran ohjauskirje 1.11.2021
- Eskoon hallituksen päätös 29.10.2021 § 129, Palvelut 2022 ja suoritteiden hinnat
Liitteet

Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallituksen pöytäkirja (25.10.) nähtävillä

Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne
asianosaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

15.11.2021

13

Muut asiat
Dnro
Kunnanhallitus 15.11.2021 § 223

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan katsauksen Isonkyrön
koronatilanteesta.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 218, 219, 220
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
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: 216, 217, 221, 222, 223
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 218, 219, 220

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

