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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 117 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 118 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Hintsa ja Jenni Jaatinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTATODISTUSOHJELMAN PERUSTAMINEN
Khall 9.9.2019 § 119
Kuntatodistusohjelma on joustava, nopeasti käytettävissä oleva rahoitusmuoto, jota
kunnat ja kuntayhtymät yleisesti käyttävät maksuvalmiuden hoitoon ja alle vuoden
pituisten rahoitustarpeiden hoitamiseksi. Kunta tai kuntayhtymä solmii vastapuolen
(pankki tai julkisyhteisö) kanssa kuntatodistusohjelman, joka on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen
liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan. Kuntatodistusohjelman luottolimiitin
määrä (=samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntatodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo) sovitaan kunnan tarpeiden mukaisesti. Kuntatodistuksen hinta määräytyy markkinakorkojen mukaan.
Kuntatodistusohjelman korot ovat olleet viime vuodet alle pitkäaikaisten lainojen
korkojen, mistä johtuen kuntatodistusluotot ovat olleet erittäin edullinen rahoitusmuoto. Kunnan maksuvalmius vaihtelee kuukausittain mm. verotilitysten ja laskutusten vuoksi. Jos kassavaroja ei ole hetkittäin riittävästi, maksuvalmiuden ylläpitäminen edellyttää tilapäisiä lyhytaikaisen rahoituksen valmiuksia. Kuntaan tulevissa verotilityksissä on vuonna 2019 tapahtunut muutos verottajan otettua käyttöön aiempaa reaaliaikaisemman tilitysjärjestelmän.
Isonkyrön kunnalla ei ole aiemmin ollut kuntatodistusohjelmaa. Pitkäaikaista lainaa
on nostettu edellisen kerran vuonna 2013. Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021
taloussuunnitelman merkittävistä investoinneista johtuen ulkopuolisen rahoituksen
hankkiminen on ollut jälleen ajankohtaista. Vuodelle 2019 vahvistettu pitkäaikaisen
lainannoston enimmäismäärä on 2,9 milj. euroa, josta 1,7 milj. euroa on nostettu
20.8.2019. Meneillään olevista ja tulevista merkittävistä investoinneista johtuen kuntatodistusohjelman perustamisella turvataan kunnan maksuvalmius ja kassanhallinta
pitkäaikaisten lainojen lisänä.
Kuntatodistusohjelman perustaminen tai limiitin nostaminen edellyttää lainvoimaista
valtuustotasoista päätöstä ja sen vuoksi se tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tarpeen
realisoitumista. Kuntatodistuskauppaa käydään puhelimitse: tarjouspyynnössä yksilöidään tarvittava lainamäärä sekä laina-aika ja sen perusteella rahoittaja antaa tarjouksen, jonka kunta voi hyväksyä tai hylätä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

hyväksyy toistaiseksi voimassaolevan kuntatodistusohjelman perustamisen lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi
hyväksyy, että kuntatodistusohjelma solmitaan enintään viiden rahoituslaitoksen
kanssa
vahvistaa kuntatodistusohjelmien kulloinkin käytössä olevaksi enimmäismääräksi 5,0 miljoonaa euroa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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-

PÄÄTÖS:

vahvistaa kunkin rahoituslaitoksen kuntatodistusohjelman enimmäismääräksi 5,0
miljoonaa euroa
valtuuttaa hallintojohtajan ja kunnanjohtajan tekemään kuntatodistuskauppaa
edellä mainitun enimmäismäärän puitteissa,
em. kuntatodistuskaupat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi
vahvistaa pitkäaikaisen lainannoston enimmäismäärän vuosittain talousarvion ja
-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kuntatodistusohjelman lisäksi

Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA 2040 / LAUSUNTO POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 2040
Khall 19.2.2018, 36 §
Pohjanmaan maakuntakaava 2040 laaditaan koko maakunnan kattavana kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki yhdyskuntarakentamiseen ja maankäyttöön merkittävästi vaikuttavat osa-alueet. Kaavan päätavoitteena on, että vuona
2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä
elinympäristö.
Pohjanmaan liitto on aikaisemmin pyytänyt lausuntoa Pohjanmaan maakuntakaavan
2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja toivonut, että lausunnossa otetaan
kantaa, ovatko maakuntakaavan alustavat tavoitteet oikeansuuntaisia ja ovatko tehtäväksi aiotut selvitykset asianmukaisia.
Isonkyrön kunnanhallitus on 8.2.2016 §:n 15 kohdalla päättänyt lausuntonaan todeta, että maakuntakaavoituksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi tulee asettaa tiivis
kaavoitusyhteistyö naapurimaakuntien kanssa elinkeinoelämän toimintaedellytysten
edistämiseksi. Maakuntakaavoituksen tulee tukea kuntakeskusten välisiä yhteyksiä
ja maakuntakeskusten välisten kehityskäytävien toteutusta.
Vastineenaan Pohjanmaan liitto on tuolloin todennut, että Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan etenkin Isonkyrön osalta yhteistyössä naapurimaakuntien liittojen
kanssa. Kuntakeskusten väliset yhteydet käsitellään osana kaavatyötä, jolloin pohditaan myös maakuntakeskusten välisten kehityskäytävien osoittamista maakuntakaavassa.
Maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 29.1.2018 Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 asetettavaksi nähtäville 5.2.-9.3.2018. Pohjanmaan liitto
pyytää lausuntoa Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2040. Lausunto tulee
toimittaa Pohjanmaan liittoon 9.3.2018 mennessä.
Maakuntakaavaluonnos sekä muita tietoja Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040
löytyy liiton verkkosivuilta osoitteesta www.obotnia.fi/maakuntakaava.
Interaktiivinen kartta maakuntakaavaluonnoksesta löytyy täältä:
http://obotnia.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=609ae38235594d
e996cdb09c18e4e213
Lausunto kaavaluonnoksesta Isonkyrön osalta
Maakuntakaavaluonnoksessa on todettu, että Isokyrö siirtyy 1.1.2020 EteläPohjanmaan maakuntaan. Kaavaluonnoksessa on vaikutusalueena huomioitu myös
naapurimaakunnat.
Kaavaratkaisussa on tunnistettu kolme ns. kehityskäytävää, joissa yksi on VaasaSeinäjoki, jonka katsotaan palvelevan työperäistä pendelöintiliikennettä ja elinkeiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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noelämää sekä asumista ja siinä on mahdollista luoda edellytyksiä joukkoliikenteen
kehittämiselle.
Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 tavoin, uusi kaavaluonnos huomioi valtatie 18
ja Kyrööntien risteyksen uuden eritasoliittymän tarpeen. Eritasoliittymien todetaan
muun muassa vähentävän teiden ja ratojen estevaikutusta ja mahdollistavan tasaveroisen liittymisen risteävältä päätieltä toiselle. Tämä on erityisen tärkeää Isonkyrön
kannalta hyväksyttävänä olevan Lapinmäen asemakaava-alueen rakentuessa.
Maakuntakaavassa on tunnistettu Tervajoen kauppa-alue Isonkyrön ja Vaasan rajalla. Alueella on tällä hetkellä paljon tilaa vaativaa erityiskauppaa (pääosin autokauppaa) n. 20 000 k-m2:n verran mikä merkitsee sitä, että maakuntakaava mahdollistaa
alueella paljon tilaa vaativan kaupan laajentamisen n. 30 000 k-m2:llä. Isonkyrön
kunta toteaa, että Tervajoen kauppa-alueella paljon tilaa vaativa kauppa keskittyy
pääosin Isonkyrön alueelle.
Julkisen liikenteen liityntäasemana (LM) huomioidaan Tervajoen juna-asema ja
Isonkyrön linja-autoasema. Suunnittelumääräyksen todetaan, että julkisen liikenteen
liityntäasemaa tulee kehittää liikennejärjestelmän seudullisena solmupisteenä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikennemuotojen yhteensovittamiseen muun muassa
kulkumuotojen välisten siirtymisten, liityntäpysäköinnin ja aikataulujen osalta.
Suunnittelusuosituksena asutuksen ja palveluiden syntymistä Tervajoen liityntäaseman läheisyyteen tulee edistää. Sekä suunnittelumääräys että -suositus ovat Isonkyrön kunnan tavoitteiden mukaisia.
Isonkyrön keskustan keskustoimintojen alue c (kohde), taajamatoimintojen alueet
keskustassa ja Tervajoella sekä Isonkyrön teollisuusalue on asianmukaisesti tunnistettu.
Maakuntakaavaluonnoksessa todetaan, että suuret yhtenäiset ja laajat metsäalueet
ovat tärkeitä biologiselle monimuotoisuudelle ja erityisesti eläinten leviämis- ja elinmahdollisuuksille. Yhtenäiset metsäalueet ovat myös tärkeitä ajatellen metsänhoitoa
ja puutavaratuotantoa. Laihian Kylänpäästä Isonkyrön Palonevalle sekä Kotilammelta Ilmajoen suuntaan ulottuvat metsäalueet on tunnistettu yli 10000 hehtaarin suuruisina yhtenäisinä metsäalueina, joita on maakunnassa yhteensä 12 kpl.
Virkistysalueina on mainittu sekä Orisberg että Ylipään virkistysalue. Virkistys- ja
matkailukohteina on mainittu Isonkyrön museoalue, Kalliojärvi, Napue, Pukkilansaari
ja Vuoressalo.
Maakuntakaavaan on otettu mukaan ne geologiset muodostumat, jotka on luokiteltu
valtakunnallisesti merkittäviksi tuuli- ja rantakerrostumiksi, kallioalueiksi ja moreenimuodostumiksi mutta jotka eivät sisälly mihinkään suojeluohjelmaan. Tällaisia ovat
Isonkyrön osalta Niemenmaanmäen moreenimuodostuma (83 ha) ja Tuomaanmäen
(35 ha), Vuoressalon (55 ha) sekä Korkoistenvuori-Takaisenmäki (73 ha) kallioalueet. Leipimaan haka (1,1 ha) taas kuuluu Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiden
perinnemaisemien joukkoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä Isonkyrön alueella
ovat Isonkyrön vanha ja uusi kirkko, Orisbergin ruukinalue sekä Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner. Orisbergin kulttuurimaisema kuuluu maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen joukkoon.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2040.

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:
Isonkyrön kunta edellyttää, että Tervajoen osayleiskaavassa 2030 määritelty valtatien 18 eritasoliittymä sijainti Olkitien ja Asematien nykyisten liittymien välissä ja tulisi huomioida maakuntakaavassa. Samoin rautatieradan alikulkukäytävän sijainti
asemarakennuksen lähialue, aseman länsipuolelta tulee huomioida maakuntakaavassa.
Vaasan ja Seinäjoen välinen mahdollinen kaksoisraidehanke on huomioitava maakuntakaavassa. Tavoitteena tulee olla hankkeen toteutuminen 2030 mennessä.
Kaksoisraide on teollisuuden ja kaupan ympäristöystävällinen menestyshanke, joka
mahdollistaa matkustamisen Vaasasta Helsinkiin junalla reilusti alle kolmessa (3)
tunnissa.
Ampumarataverkoston kattavuuden kannalta myös pienet, luonteeltaan paikalliset
radat ovat tärkeitä mm. ampuma- ja metsästysharrastajien näkökulmasta. Esitämme, että Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura ry Lapinmäen ampumarata ja seudullisesti merkittävä Orismalan ampumaratakeskus Eräsalossa merkitään kaavaan.
Vesihuollon varmuutta lisäämään on maakuntakaavassa kehittämisperiaatemerkinnällä osoitettava Isonkyrön vesilaitoksen ja Vaasan Vedenojan vesilaitoksen tarpeelliset vesijohtoverkostojen välille talousveden riittävyyden ja jakelun varmistamiseksi
myös poikkeus- ja häiriötilanteissa.
Isonkyrön kunta edellyttää, että myös maakuntakaavan kaavaselostuksessa huomioidaan Isonkyrön ja Seinäjoen alueella oleva pohjavesialue Kokkokankaan ja Sarvikankaan alueella. Harju on pituudeltaan 6,5 kilometriä. Alueen antoisuus on noin
3200 m3 / pvä ja lupa on 2500 m3 / pvä ottoon
Kyrönmaan Jätevesi Oy:n Hyyriän jätevedenpuhdistamolla käsitellään Isonkyrön ja
Vähänkyrön kuntakeskuksien jätevesien lisäksi usean kyläkeskuksen jätevedet ja
Hyyriän jätevedenpuhdistamo on huomioitava maakuntakaavassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Isonkyrön kunta edellyttää, että Harvakylän, Hevonkosken, Napuen, Perttilänmäki–
Laurolan ja Orismalan siirtoviemärit merkitään vesihuollon karttaan seudullisesti
merkittävinä siirtoviemäreinä.
Laurilan teollisuusalue tulee lisätä seudullisesti merkittävänä teollisuusalueena.
Kaavaselostuksessa lähipalvelukeskusten luettelon kohdan Tervajoki kuntaselite tulee korjata muotoon ”Vaasa, Isokyrö”.
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kattiharjun osayleiskaavan tuulivoimapuistosta. Kaavoitettavalle alueelle sallitaan enintään 14 tuulivoimalan sijoittaminen.
Maakuntakaavassa tuulivoimala-aluetta tulisi laajentaa nykyisestä alueesta kaakon/etelän suuntaan. Kunnanvaltuuston hyväksymä tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein, mikä pitää merkitä maakuntakaavaan. Kattiharjun tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä huoltoteistä.
Isonkyrön kunnanhallitus edellyttää, että maakuntakaavaan tulee lisätä Ylipään
osayleiskaavaan sisältyvä Napueen sijoittuva valtatie 18:n eritasoliittymä.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 9.9.2019 § 120
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 27.5.2019 pyytää lausuntoja ehdotuksesta
Pohjanmaan maakuntakaavaksi 2040.
Pohjanmaan maakuntakaava 2040 laaditaan koko maakunnan kattavana kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön merkittävästi vaikuttavat osa-alueet. Kaavan päätavoitteena on, että vuonna
2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä
elinympäristö.
Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksesta
2040. Lausunto tulee toimittaa 13.9.2019 mennessä.
Maakuntakaavaehdotus 2040 sekä muut tiedot Pohjanmaan maakuntakaavasta löytyvät liiton verkkosivuilta osoitteesta www.obotnia.fi/maakuntakaava
Maakuntakaavaehdotuksessa on yleisesti ottaen huomioitu hyvin Isonkyrön kunnan
kaavaluonnoksesta antama lausunto. Liitteen lausunnossa on tehty edelleen muutamia huomioita maakuntakaavaehdotukseen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISONKYRÖN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
Khall 9.9.2019 § 121
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 § 29 hyväksynyt Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.
Kuntalain 14.2 §:n 7. kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vastuu on kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksella.
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Tällä tarkoitetaan muun muassa tehtäviä ja
toimivaltaa koskevia määräyksiä sekä raportointimenettelyä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

-

että sisäisen valvonnan ohje päivitetään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISONKYRÖN KUNNAN KANNANOTTO ETELÄ-POHJANMAAN SOTE-UUDISTUKSEN JATKOVALMISTELUUN
Khall 9.9.2019 § 122
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen on edelleen ajankohtaista. Aikaisemman maakunnallisen EPSOTE-valmistelun aikana todetut perusteet
(mm. palvelujen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden haaste, palvelutarpeiden
muutokset ja alueellinen vaihtelu, kuntien talouden kehitys, väestön määrällinen ja
demografinen kehitys sekä työvoiman saatavuus) ovat edelleen relevantteja. Lisäksi
kuntaa suurempi toimija mahdollistaa paremmin mm. toimintakäytäntöjen ja prosessien yhtenäistämisen, ICT-järjestelmien kehittämisen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kehittämisen.
Etelä-Pohjanmaan sote-kokonaisuuden valmistelu on toteutettu kuntien sotekokouksen 22.5.2019 päätöksen mukaisesti. 19.8.2019 kuntien sote-kokous hyväksyi päätösehdotuksen: ”Kuntien kokous päätti, että kunnilta pyydetään kannanotto
siihen, ovatko ne valmiita jatkamaan SOTE-kuntayhtymän valmistelua aikaisemmin
esitetyn aikataulun mukaisesti.”
Valmistelussa on hyödynnetty aikaisempien EPSOTE-valmistelujen aikana tuotettu
materiaali. Keväällä 2019 hyväksyttiin valmistelun aikataulu:

Kunnilta pyydettävän kannanoton tarkoituksena on varmistaa vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnat kattavalla alueella
siten, että vuoden 2020 alussa kunnille voidaan esittää lopullinen kannanottopyyntö
sitoutumisesta vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän aloittamiseen vuoden 2021
alusta.
Vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän tarkoituksena on muodostaa vaikuttava ja kustannustehokas toimija Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. Vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän palvelut muodostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon
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peruspalveluista ja erikoissairaanhoidon palveluista. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon
Etelä-Pohjanmaan alueen palvelurakenteen sijoittuminen vapaaehtoiseen SOTEkuntayhtymään selvitetään erikseen. PELA-palvelut on Antti Rinteen hallitusohjelman kirjauksissa sijoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen toimijan kokonaisuuteen. Etelä-Pohjanmaalla PELA on maakunnallinen toimija ja sen palvelujen sijoittuminen vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän palvelukokonaisuuteen vuoden
2021 alusta on jatkovalmistelussa harkittava erikseen.
Vapaaehtoinen SOTE-kuntayhtymä aloittaisi toimintansa tavoiteaikataulun mukaisesti vuoden 2021 alusta. Tavoiteaikataulussa huomioidaan kansallisen sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistuksen eteneminen ja vaikutus vapaaehtoisen
SOTE-kuntayhtymän sisältöön ja aloittamisen tavoiteaikatauluun.
Vapaaehtoinen SOTE-kuntayhtymä vastaa kokonaisintegraation (horisontaalinen ja
vertikaalinen) näkökulmasta kansallisesti Antti Rinteen hallitusohjelman mukaista
kokonaisuutta. Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisen maakuntavalmistelun aikana
tehdyt NHG:n ja Perlaconin selvitykset tukevat myös uuden toimijan pohjaksi SOTEkuntayhtymämallia.
Vapaaehtoisen kuntayhtymän palvelurakenne muodostuisi lähtökohtaisesti aikaisemman EPSOTE-valmistelun aikana hyväksytyn rakennemallin mukaisesti.

Vapaaehtoisen kuntayhtymän ohjaus- ja johtamisrakenne määritellään laadittavassa
perussopimuksessa. Palveluorganisaation lähtökohtia, rakennetta sekä palveluverkon kokonaisuutta on esitetty tarkemmin oheismateriaalina jaettavassa esityksessä
”SOTE EP”.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttövolyymejä on kuvattu oheismateriaalina jaettavassa esityksessä ”PALVELUJEN KÄYTTÖ”.
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Palveluorganisaation arvioitu henkilöstövolyymi olisi noin 8 500 henkilöä. Aloittavan
vapaaehtoisen kuntayhtymän talousarvion loppusumma olisi n. 900 miljoonaa euroa. Talousarvion rakenteeseen ja määrärahojen suuruuteen sekä henkilöstövolyymiin vaikuttavat väestön palvelutarpeen kehitys vuoteen 2021, nykyisten toimintaorganisaatioiden ratkaisut palvelujen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämisessä sekä kansalliset linjaukset henkilöstömitoituksessa.
Aikaisempien selvitysten perusteella maakunnallisen SOTE-toimijan on mahdollista
saavuttaa parempi kustannuskehityksen hallinta. NHG:n selvityksen (kevät 2018)
mukaan rationoinnilla saavutettava säästömahdollisuuden arviointiväli olisi yhteensä
27,1–43,1 M€ (TA 2016 mukaisilla luvuilla arvioituna). Verotulojen ja SOTE-menojen
suhdetta tarkastelevan Perlaconin laskelmassa (11.5.2019) todetaan: ”Koko maakunnan alueella verorahoituksen arvioidaan kasvavan n. 280 miljoonaa euroa vuodesta 2018 vuoteen 2030. Samaan aikaan vuoden 2017 tasoisten sotekustannusten arvioidaan kasvavan 370 miljoonaa euroa. Sote-menot kasvavat siis
88 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavan aikainen verorahoitus. Jotta ero saadaan pysymään näin pienenä, pitäisi sote-palvelurakennetta purkaa samassa tahdissa kuin mikä ihmisen alueelta poistumisen mukaan on mahdollisuus sopeuttaa
rakennetta.”
Kuntatalouden ja sote-menojen kokonaisuutta on esitelty tarkemmin oheismateriaalina jaettavassa esityksessä ”KUNTATALOUS JA SOTE”.
Kustannustehokkuuden saavuttamisessa keskeisiä keinoja ovat palvelurakenteen,
palvelupolkujen ja -prosessien kehittäminen, vaikuttavien työkäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja osaamisen vahvistaminen, palveluverkon optimointi sekä tiedolla johtamisen toteuttaminen (yhtenäiset tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät).
Vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän rahoituksen perusta muodostuu kunnilta perittäviin palvelujen käyttöön ja/tai asukaslukuun perustuviin maksuihin, asiakasmaksuihin, mahdollisiin valtionosuuksiin ja muihin tuloihin.
Vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelun osana arvioidaan, onko kuntien kannalta
perustellumpaa muodostaa uusi kuntayhtymä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän pohjalle muuttamalla sen perussopimus vastaamaan uutta toimialaa
ja toimintatapaa vai perustamalla kokonaan uusi kuntayhtymä.
Kuntien kokouksen 19.8.2019 § 9 mukaisesti kunnilta pyydetään kannanotto siihen,
ovatko ne valmiita jatkamaan SOTE-kuntayhtymän valmistelua aikaisemmin esitetyn
aikataulun mukaisesti.
Kunnan kannanotto pyydettään toimittamaan 7.10.2019 mennessä.
Arvio Isonkyrön kunnan kannalta
Valmistelutekstissä esitettyihin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen tarpeisiin ja hyötyihin on helppo yhtyä myös Isonkyrön kunnan näkökulmasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.9.2019

217

Suurimmat riskit ja uhat maakunnan kokoisen kuntayhtymän mallissa Isonkyrön
kunnan kannalta liittyvät lähipalveluiden turvaamiseen Isossakyrössä ja jatkovalmistelussa valittavaan kunnilta perittävien maksujen malliin.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta on valmis jatkamaan SOTEkuntayhtymän valmistelua aikaisemmin esitetyn aikataulun mukaisesti. Päätös mahdollisesta sitoutumisesta vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän aloittamiseen vuoden
2021 alusta tehdään erikseen vuoden 2020 alussa.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.9.2019

218

ISONKYRÖN KUNNAN OSALLISTUMINEN DUO-RAITIOTIEN PERUSSELVITYKSEEN
Khall 9.9.2019 § 123
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot ovat valmistelleet selvitystä, jossa tarkasteltaisiin mahdollisen DUO-raitiotien käyttöä maakuntien lähiliikenteessä.
DUO-raitiotien ajatuksena on raitiotien ja rautatien yhdistäminen, jolloin samaa kalustoa käytetään sekä kaupungissa että rautatiealueella. Raitiotie hyödyntäisi mahdollisimman paljon olemassa olevaa rataverkkoa. Se mahdollistaa vaihdottomat yhteydet maakunnasta keskuskaupungissa sijaitsevaan kohteeseen ja työmatka- ja
asiointiliikenteen tehostamiseen ympäristöystävällisesti. DUO-raitiotie soveltuu 50
000 - 200 000 asukkaan kaupunkiseuduille. Euroopassa on käytössä noin 15 DUOjärjestelmää. Lisätietoa DUO-järjestelmistä: https://www.proxion.fi/duoraitioliikenne/
Proxion Oy on tehnyt maakuntaliitoille tarjouksen perusselvityksestä, jossa selvitetään seudullisen DUO-raitioliikenteen mahdollisuudet olemassa olevaan rataverkkoon tukeutuen. Perusselvityksen hinta on 46.250 euroa + alv 24 %.
Isonkyrön kunnan osuus selvityksestä olisi 1.041 euroa. Mustasaarta lukuun ottamatta muut Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan selvitysalueen kunnat ovat ilmaisseet
alustavan kiinnostuksen DUO-raitiotien perusselvitykseen, mutta käsittely on vielä
kunnissa kesken. Jos Mustasaari jää pois selvityksen tekemisestä, nousee muiden
osuus jonkun verran.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kustannusjakotaulukko.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta sitoutuu osallistumaan perusselvityksen tekemiseen 1.041 euron rahoitusosuudella sillä ehdolla, että hankkeeseen pyydetyt kunnat sitoutuvat osallistumaan hankkeeseen suunnitellulla rahoitusosuudella.
Mikäli Mustasaaren kunta päättää olla osallistumatta hankkeeseen, sitoutuu Isonkyrön kunta hankkeeseen ja rahoitusosuuden nousuun muuttuneen jakoperusteen
mukaisesti.
Hankkeen rahoitusosuus maksetaan kunnanhallituksen avustuksista.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 9.9.2019 § 124
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 26.08.2019;
Vaasan työväenopiston nimenmuutos Vaasa-opistoksi

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 9.9.2019 § 125
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §: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:
-

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta
Sivistyslautakunta
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

13.08.2019
15.08.2019
19.08.2019
30.08.2019 § 36

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.9.2019

221

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 122, 123
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: 117-141, 124, 125
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 122, 123
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