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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 1

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 2
Hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikana.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ojaluoma ja Johanna Talso.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUSAIKOJEN JA -PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN
Hyvltk 14.1.2020 § 3
Hyvinvointilautakunta 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.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen
toimielimen päättämällä tavalla.
Lisätietoja hyvinvointijohtaja
mi.sukunimi@isokyro.fi.

Antti

Iivari

puh.

050 466

4120,

etuni-

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että jäljellä olevalla toimikaudellaan
-

-

PÄÄTÖS:

hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään Isonkyrön kirjastossa tai muussa
ilmoitetussa paikassa tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.30 alkaen
kirjallinen kokouskutsu lähetetään hyvinvointilautakunnan jäsenille ja muille,
joilla on oikeus osallistua kokoukseen viimeistään 5 päivää ennen kokousta.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO
Hyvltk 14.1.2020 § 4
Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan
asianmukaisilla allekirjoituksilla.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että jäljellä olevalla toimikaudellaan

PÄÄTÖS:

-

hyvinvointilautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen,
sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00. Mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston
seuraavana aukiolopäivänä. Tätä ennen pöytäkirja on allekirjoitettava ja tarkastettava.

-

hyvinvointijohtajan päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä
tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen,
sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00. Mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston
seuraavana aukiolopäivänä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Hyvltk 14.1.2020 § 5
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2019 § 28 hyväksynyt Isonkyrön kunnan hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2020. Hallintosäännön 65 §:n mukaan:
” Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle tai
lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.
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 hyvinvointijohtajan päätöksistä on hallintosäännön 75 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista tuoda hyvinvointilautakunnalle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat ym.).
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari, puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää, että
1) Hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan hyvinvointijohtajan hallintosäännön 75 §:n mukaisiin päätöksiin.
Kuntalain 92 §:n mukaan yksilöön kohdistuvia asioita ei saa ottaa toimielimeen käsiteltäväksi.
2) Päätökset, joissa hyvinvointilautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan ilmoitetaan
hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ja päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEET JA NIITÄ TUKEVAT ELEMENTIT
Hyvltk 14.1.2020 § 6
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.5.2017 Isonkyrön kunnalle toimintaa ja taloutta ohjaavan Kuntastrategia 2025. Strategiassa missiona on elämää suurempi
Isokyrö, joka on itsenäinen ja ihmisläheinen ja joka huolehtii asukkaistaan laadukkailla palveluilla sekä mahdollistaa viihtyisän elämisen, asumisen ja yrittämisen. Visiona elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on
Suomen parasta. Näitä edellä mainittuja strategisia painopisteitä tuetaan voimavaroilla ja toimintaympäristöllä.
Hyvinvointipalveluilla on keskeinen rooli, niin toimintaympäristön kuin voimavarojenkin osalta. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä palveluntarjonta sekä monipuoliset toimintaympäristöt ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvinvointipalveluiden tarjoamat mahdollisuudet strategian toteuttamiseen. Riittävä henkilöstöresurssi on
kattavan palveluntarjonnan edellytys.
Kunnanjohtaja on kutsuttu hyvinvointilautakunnan kokoukseen kertomaan uudesta Isonkyrön kunnan strategiasta. Oheismateriaalina Kuntastrategia 2025.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN URHEILIJAN VALINTA/OIKAISUVAATIMUS
Hyvltk 26.11.19 § 59
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Vuoden urheilijaksi 2019. Asiasta on lisäksi
tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteenä palkintosäännöt sekä oheismateriaalina ehdotukset Vuoden Urheilijaksi 2019 perusteluineen. Palkinnon saaja julkistetaan 6.12. klo 13.00 järjestettävässä Itsenäisyyspäivän juhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Vuoden urheilijaksi valittiin Antti Iivari.
__________

Hyvltk 14.01.2020 § 7
Kyseiseen päätökseen on haettu oikaisua 10.12.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun ohella, että esittelijän pohjaehdotus puuttuu, eikä ehdotettuja henkilöitä ole ollut esityslistan liitteenä vaan ainoastaan kokouksen oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunnan päätöksestä ei
myöskään selviä millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan. Lisäksi todetaan, että
päätös on pantu täytäntöön ilman lainvoimaa. Näillä perustein on vaadittu päätöksen kumoamista.
Lautakunnan päätökseen tyytymätön saa kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimuksen asianomaiselle toimielimelle. Hyvinvointilautakunnan kokouksen
pöytäkirjassa 26.11.2019 on virheellisesti oikaisuvaatimus pyydetty toimittamaan
kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimus on siirretty hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi hallintolain 21 §:n 1. momentin mukaisesti.
Asianosaiselle on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta 3.1.2020 mennessä. Asianosaisella ei ole ollut lausuttavaa.
Hallintosäännön (voimassa 31.12.2019 saakka) 162 §:n mukaan asiat päätetään
toimielimen kokouksessa viranhaltijan esityksestä. Lisäksi hallintosäännön 169
§:n 5. momentin mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään muun muassa esittelijän päätösehdotus. Kyseisestä pöytäkirjasta on erehdyksessä jäänyt pois esittelijän kokouksessa tekemän ehdotus.
Vuoden urheilija valitaan liitteenä olevien palkitsemissääntöjen kriteerien mukaan.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaa-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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timus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kyseisessä tapauksessa täytäntöönpanotoimina on lähetetty pöytäkirjan ote
asianosaiselle ja järjestetty palkitsemistilaisuus itsenäisyyspäivän juhlassa. Palkintoa ei ole laitettu maksuun.
Hyvinvointilautakunnan esittelijä on esteellinen valmistelemaan ja esittelemään
asiaa (osallisuusjäävi). Hallintosäännön 169 §:n (voimassa 1.1.2020 lukien) mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Kaikkien ehdotusten liittäminen pöytäkirjaan liitteeksi ei ole tarkoituksenmukaista
niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi. Päätöksentekijöillä on ollut käytössään
kaikki ehdotukset ja niistä laadittu koonti. Päätöksenteon perusteena olevien kyseisten asiakirjojen julkiset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kulttuurisihteerin sijainen Laura Buckman 050 314 2352, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Hyvinvointilautakunta:
1) muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään esittelijän ehdotus seuraavasti: Vuoden urheilijaksi valitaan Antti Iivari.
2) täydentää päätöstään siten, että palkitsemissäännön ja hyvinvointilautakunnan 10.9.2019 pöytäkirjan 39 § päätöksen kirjauksen ”ehdotukset otetaan vastaan viimeistään vkon 43 loppuun mennessä” mukaisesti hänelle myönnetään 500€ urheilustipendi.
Muilta osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Antti Iivari poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta (hallintosääntö 169 § 5. momentti). Puheenjohtaja toimi myös pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN NUOREN URHEILIJAN VALINTA/OIKAISUVAATIMUS
Hyvltk 26.11.19 § 60
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Vuoden nuoreksi urheilijaksi 2019. Asiasta on
lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteenä palkintosäännöt sekä
oheismateriaalina ehdotukset Vuoden nuoreksi urheilijaksi 2019 perusteluineen.
Oheismateriaali sama kuin pykälässä Hyvltk 26.11.19 § 59. Palkinnon saaja julkistetaan 6.12. klo 13.00 järjestettävässä Itsenäisyyspäivän juhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin Ella Hakala.
__________

Hyvltk 14.01.2020 § 8
Kyseiseen päätökseen on haettu oikaisua 10.12.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun ohella, että esittelijän pohjaehdotus puuttuu, eikä ehdotettuja henkilöitä ole ollut esityslistan liitteenä vaan ainoastaan kokouksen oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunnan päätöksestä ei
myöskään selviä millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan. Lisäksi todetaan, että
päätös on pantu täytäntöön ilman lainvoimaa. Näillä perustein on vaadittu päätöksen kumoamista.
Lautakunnan päätökseen tyytymätön saa kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimuksen asianomaiselle toimielimelle. Hyvinvointilautakunnan kokouksen
pöytäkirjassa 26.11.2019 on virheellisesti oikaisuvaatimus pyydetty toimittamaan
kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimus on siirretty hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi hallintolain 21 §:n 1. momentin mukaisesti.
Asianosaiselle on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta 3.1.2020 mennessä. Asianosaisella ei ole ollut lausuttavaa.
Hallintosäännön (voimassa 31.12.2019 saakka) 162 §:n mukaan asiat päätetään
toimielimen kokouksessa viranhaltijan esityksestä. Lisäksi hallintosäännön 169
§:n 5. momentin mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään muun muassa esittelijän päätösehdotus. Kyseisestä pöytäkirjasta on erehdyksessä jäänyt pois esittelijän kokouksessa tekemän ehdotus.
Vuoden nuori urheilija valitaan liitteenä olevien palkitsemissääntöjen kriteerien
mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

14.01.2020

10

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kyseisessä tapauksessa täytäntöönpanotoimina on lähetetty pöytäkirjan ote
asianosaiselle ja järjestetty palkitsemistilaisuus itsenäisyyspäivän juhlassa. Palkintoa ei ole laitettu maksuun.
Kaikkien ehdotusten liittäminen pöytäkirjaan liitteeksi ei ole tarkoituksenmukaista
niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi. Päätöksentekijöillä on ollut käytössään
kaikki ehdotukset ja niistä laadittu koonti. Päätöksenteon perusteena olevien kyseisten asiakirjojen julkiset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta:
1) muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään esittelijän ehdotus seuraavasti: Vuoden urheilijaksi valitaan Ella Hakala.
2) täydentää päätöstään siten, että palkitsemissäännön ja hyvinvointilautakunnan 10.9.2019 pöytäkirjan 39 § päätöksen kirjauksen ”ehdotukset otetaan vastaan viimeistään vkon 43 loppuun mennessä” mukaisesti hänelle myönnetään 500€ urheilustipendi.
Muilta osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN VALMENTAJAN VALINTA/OIKAISUVAATIMUS
Hyvltk 26.11.19 § 61
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Vuoden valmentajaksi 2019. Asiasta on lisäksi
tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteenä palkintosäännöt sekä oheismateriaalina ehdotukset Vuoden valmentajaksi 2019 perusteluineen. Oheismateriaali
sama kuin pykälässä Hyvltk 26.11.19 § 59. Palkinnon saaja julkistetaan 6.12. klo
13.00 järjestettävässä Itsenäisyyspäivän juhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Vuoden valmentajaksi valittiin Rainer Koski.
__________

Hyvltk 14.01.2020 § 9
Kyseiseen päätökseen on haettu oikaisua 10.12.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun ohella, että esittelijän pohjaehdotus puuttuu, eikä ehdotettuja henkilöitä ole ollut esityslistan liitteenä vaan ainoastaan kokouksen oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunnan päätöksestä ei
myöskään selviä millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan. Lisäksi todetaan, että
päätös on pantu täytäntöön ilman lainvoimaa. Näillä perustein on vaadittu päätöksen kumoamista.
Lautakunnan päätökseen tyytymätön saa kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimuksen asianomaiselle toimielimelle. Hyvinvointilautakunnan kokouksen
pöytäkirjassa 26.11.2019 on virheellisesti oikaisuvaatimus pyydetty toimittamaan
kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimus on siirretty hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi hallintolain 21 §:n 1. momentin mukaisesti.
Asianosaiselle on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta 3.1.2020 mennessä. Asianosaisella ei ole ollut lausuttavaa.
Hallintosäännön (voimassa 31.12.2019 saakka) 162 §:n mukaan asiat päätetään
toimielimen kokouksessa viranhaltijan esityksestä. Lisäksi hallintosäännön 169
§:n 5. momentin mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään muun muassa esittelijän päätösehdotus. Kyseisestä pöytäkirjasta on erehdyksessä jäänyt pois esittelijän kokouksessa tekemän ehdotus.
Vuoden valmentaja valitaan liitteenä olevien palkitsemissääntöjen kriteerien mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

14.01.2020

12

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kyseisessä tapauksessa täytäntöönpanotoimina on lähetetty pöytäkirjan ote
asianosaiselle ja järjestetty palkitsemistilaisuus itsenäisyyspäivän juhlassa. Palkintoa ei ole luovutettu, koska asianosainen ei ollut juhlassa läsnä.
Kaikkien ehdotusten liittäminen pöytäkirjaan liitteeksi ei ole tarkoituksenmukaista
niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi. Päätöksentekijöillä on ollut käytössään
kaikki ehdotukset ja niistä laadittu koonti. Päätöksenteon perusteena olevien kyseisten asiakirjojen julkiset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta:
1) muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään esittelijän ehdotus seuraavasti: Vuoden valmentajaksi valitaan Rainer Koski.
2) täydentää päätöstään siten, että palkitsemissäännön ja hyvinvointilautakunnan 10.9.2019 pöytäkirjan 39 § päätöksen kirjauksen ”ehdotukset otetaan vastaan viimeistään vkon 43 loppuun mennessä” mukaisesti hänelle myönnetään kiertopalkintopokaali valintavuodella ja valitun nimellä kaiverrettuna.
Muilta osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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RYHTINUOREN/RYHTINUORTEN VALINTA /OIKAISUVAATIMUS
Hyvltk 26.11.19 § 62
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Ryhtinuoreksi/Ryhtinuoriksi 2019. Asiasta on
lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteenä palkintosäännöt sekä
oheismateriaalina ehdotukset Ryhtinuoreksi/Ryhtinuoriksi 2019 perusteluineen.
Oheismateriaali sama kuin pykälässä Hyvltk 26.11.19 § 59. Palkinnon saaja julkistetaan 6.12. klo 13.00 järjestettävässä Itsenäisyyspäivän juhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Vuoden ryhtinuoriksi valittiin Anni Ikola ja Veera Korpi.
Nuorisovaltuuston edustaja Anni Ikola poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
__________

Hyvltk 14.01.2020 § 10
Kyseiseen päätökseen on haettu oikaisua 10.12.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun ohella, että esittelijän pohjaehdotus puuttuu, eikä ehdotettuja henkilöitä ole ollut esityslistan liitteenä vaan ainoastaan kokouksen oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunnan päätöksestä ei
myöskään selviä millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan. Lisäksi todetaan, että
päätös on pantu täytäntöön ilman lainvoimaa. Näillä perustein on vaadittu päätöksen kumoamista.
Lautakunnan päätökseen tyytymätön saa kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimuksen asianomaiselle toimielimelle. Hyvinvointilautakunnan kokouksen
pöytäkirjassa 26.11.2019 on virheellisesti oikaisuvaatimus pyydetty toimittamaan
kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimus on siirretty hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi hallintolain 21 §:n 1. momentin mukaisesti.
Asianosaisille on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta 3.1.2020 mennessä. Asianosaisilla ei ole ollut lausuttavaa.
Hallintosäännön (voimassa 31.12.2019 saakka) 162 §:n mukaan asiat päätetään
toimielimen kokouksessa viranhaltijan esityksestä. Lisäksi hallintosäännön 169
§:n 5. momentin mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään muun muassa esittelijän päätösehdotus. Kyseisestä pöytäkirjasta on erehdyksessä jäänyt pois esittelijän kokouksessa tekemän ehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ryhtinuori/ryhtinuoret valitaan liitteenä olevien palkitsemissääntöjen kriteerien
mukaan.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kyseisessä tapauksessa täytäntöönpanotoimina on lähetetty pöytäkirjan ote
asianosaiselle ja järjestetty palkitsemistilaisuus itsenäisyyspäivän juhlassa.
Kaikkien ehdotusten liittäminen pöytäkirjaan liitteeksi ei ole tarkoituksenmukaista
niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi. Päätöksentekijöillä on ollut käytössään
kaikki ehdotukset ja niistä laadittu koonti. Päätöksenteon perusteena olevien kyseisten asiakirjojen julkiset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta:
1) muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään esittelijän ehdotus seuraavasti: Ryhtinuoriksi valitaan Anni Ikola ja Veera Korpi.
2) täydentää päätöstään siten, että palkitsemissäännön ja hyvinvointilautakunnan 10.9.2019 pöytäkirjan 39 § päätöksen kirjauksen ”ehdotukset otetaan vastaan viimeistään vkon 43 loppuun mennessä” mukaisesti heille myönnetään 100 € lahjakortit.
Muilta osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Anni Ikola poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi).
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNON KUNTALAISEN VALINTA/OIKAISUVAATIMUS
Hyvltk 26.11.19 § 63
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Kunnon kuntalaiseksi 2019. Asiasta on lisäksi
tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteenä palkintosäännöt sekä oheismateriaalina ehdotukset Kunnon kuntalaiseksi 2019 perusteluineen. Oheismateriaali
sama kuin pykälässä Hyvltk 26.11.19 § 59. Palkinnon saaja julkistetaan 6.12. klo
13.00 järjestettävässä Itsenäisyyspäivän juhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Kunnon kuntalaiseksi valittiin Jaakko Lehtinen.
__________

Hyvltk 14.01.2020 § 11
Kyseiseen päätökseen on haettu oikaisua 10.12.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun ohella, että esittelijän pohjaehdotus puuttuu, eikä ehdotettuja henkilöitä ole ollut esityslistan liitteenä vaan ainoastaan kokouksen oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunnan päätöksestä ei
myöskään selviä millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan. Lisäksi todetaan, että
päätös on pantu täytäntöön ilman lainvoimaa. Näillä perustein on vaadittu päätöksen kumoamista.
Lautakunnan päätökseen tyytymätön saa kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimuksen asianomaiselle toimielimelle. Hyvinvointilautakunnan kokouksen
pöytäkirjassa 26.11.2019 on virheellisesti oikaisuvaatimus pyydetty toimittamaan
kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimus on siirretty hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi hallintolain 21 §:n 1. momentin mukaisesti.
Asianosaiselle on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta 3.1.2020 mennessä. Asianosaisella ei ole ollut lausuttavaa.
Hallintosäännön (voimassa 31.12.2019 saakka) 162 §:n mukaan asiat päätetään
toimielimen kokouksessa viranhaltijan esityksestä. Lisäksi hallintosäännön 169
§:n 5. momentin mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään muun muassa esittelijän päätösehdotus. Kyseisestä pöytäkirjasta on erehdyksessä jäänyt pois esittelijän kokouksessa tekemän ehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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Kunnon kuntalainen valitaan liitteenä olevien palkitsemissääntöjen kriteerien mukaan.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kyseisessä tapauksessa täytäntöönpanotoimina on lähetetty pöytäkirjan ote
asianosaiselle ja järjestetty palkitsemistilaisuus itsenäisyyspäivän juhlassa.
Kaikkien ehdotusten liittäminen pöytäkirjaan liitteeksi ei ole tarkoituksenmukaista
niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi. Päätöksentekijöillä on ollut käytössään
kaikki ehdotukset ja niistä laadittu koonti. Päätöksenteon perusteena olevien kyseisten asiakirjojen julkiset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta:
1) muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään esittelijän ehdotus seuraavasti: Kunnon kuntalaiseksi valitaan Jaakko Lehtinen.
2) täydentää päätöstään siten, että palkitsemissäännön ja hyvinvointilautakunnan 10.9.2019 pöytäkirjan 39 § päätöksen kirjauksen ”ehdotukset otetaan vastaan viimeistään vkon 43 loppuun mennessä” mukaisesti hänelle myönnetään 100 € lahjakortti.
Muilta osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN VIRIN VALINTA/OIKAISUVAATIMUS
Hyvltk 26.11.19 § 64
Järjestöiltä on pyydetty ehdotuksia Vuoden viriksi 2019. Asiasta on lisäksi tiedotettu paikallislehden ilmoituksella. Liitteenä palkintosäännöt sekä oheismateriaalina ehdotukset Vuoden viriksi 2019 perusteluineen. Oheismateriaali sama kuin
pykälässä Hyvltk 26.11.19 § 59. Palkinnon saaja julkistetaan 6.12. klo 13.00 järjestettävässä Itsenäisyyspäivän juhlassa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Ehdotus annetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Vuoden viriksi valittiin Matti Lehtiö.
__________

Hyvltk 14.01.2020 § 12
Kyseiseen päätökseen on haettu oikaisua 10.12.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun ohella, että esittelijän pohjaehdotus puuttuu, eikä ehdotettuja henkilöitä ole ollut esityslistan liitteenä vaan ainoastaan kokouksen oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunnan päätöksestä ei
myöskään selviä millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan. Lisäksi todetaan, että
päätös on pantu täytäntöön ilman lainvoimaa. Näillä perustein on vaadittu päätöksen kumoamista.
Lautakunnan päätökseen tyytymätön saa kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimuksen asianomaiselle toimielimelle. Hyvinvointilautakunnan kokouksen
pöytäkirjassa 26.11.2019 on virheellisesti oikaisuvaatimus pyydetty toimittamaan
kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimus on siirretty hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi hallintolain 21 §:n 1. momentin mukaisesti.
Asianosaiselle on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta 3.1.2020 mennessä. Asianosaisella ei ole ollut lausuttavaa.
Hallintosäännön (voimassa 31.12.2019 saakka) 162 §:n mukaan asiat päätetään
toimielimen kokouksessa viranhaltijan esityksestä. Lisäksi hallintosäännön 169
§:n 5. momentin mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään muun muassa esittelijän päätösehdotus. Kyseisestä pöytäkirjasta on erehdyksessä jäänyt pois esittelijän kokouksessa tekemän ehdotus.
Vuoden viri valitaan liitteenä olevien palkitsemissääntöjen kriteerien mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kyseisessä tapauksessa täytäntöönpanotoimina on lähetetty pöytäkirjan ote
asianosaiselle ja järjestetty palkitsemistilaisuus itsenäisyyspäivän juhlassa.
Kaikkien ehdotusten liittäminen pöytäkirjaan liitteeksi ei ole tarkoituksenmukaista
niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi. Päätöksentekijöillä on ollut käytössään
kaikki ehdotukset ja niistä laadittu koonti. Päätöksenteon perusteena olevien kyseisten asiakirjojen julkiset tiedot ovat pyynnöstä saatavilla.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta:
1) muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään esittelijän ehdotus seuraavasti: Vuoden viriksi valitaan Matti Lehtiö.
2) täydentää päätöstään siten, että palkitsemissäännön ja hyvinvointilautakunnan 10.9.2019 pöytäkirjan 39 § päätöksen kirjauksen ”ehdotukset otetaan vastaan viimeistään vkon 43 loppuun mennessä” mukaisesti, hänelle annetaan Viri-tikku hopealaatalla.
Muilta osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUIDEN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN STIPENDIT/OIKAISUVAATIMUS
Hyvltk 26.11.19 § 65
Palkintosääntöjen mukaan hyvinvointilautakunta päättää erikseen veteraanisarjoissa menestyneiden ja muiden huomattavien urheilusaavutusten palkitsemisesta ja tarkistaa tarvittaessa stipendien euromäärän. Liitteenä palkintosäännöt.
Määräaikaan mennessä vapaa-aikaohjaajalle on toimitettu kaksi stipendianomusta, joissa stipendien hakijat kuuluvat edellä mainittuihin kategorioihin. Oheismateriaalina hakijoiden stipendianomukset.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta määrittelee stipendien suuruuden ja myöntää stipendit hakijoille.

PÄÄTÖS:

Antti Iivarille myönnetään stipendi 200€ ja Kari Kettulalle myönnetään stipendi 100€.
__________

Hyvltk 14.01.2020 § 13
Kyseiseen päätökseen on haettu oikaisua 10.12.2019 saapuneella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun ohella, että hyvinvointilautakunnan olisi tullut huomioida hyväksytty palkintosääntö ja myöntää Antti Iivarille
1000€. Kari Kettulalle ei olisi tullut myöntää 100€ stipendiä, sillä hän ei kotipaikkansa puolesta täytä palkintosääntöjen kriteerejä. Näillä perustein on vaadittu
päätöksen kumoamista.
Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Tämän niin sanotun luottamuksensuojan periaatteen ytimenä on se, että yksityisen tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Kyseisessä tapauksessa asianosaisen postiosoite viittaa Isoonkyröön, mutta väestörekisterin mukainen kotipaikkakunta on Seinäjoki. Hyvinvointilautakunnan tiedossa ei ole
ollut päätöstä tehtäessä, että asianosaisen kotipaikkakunta on Seinäjoki. Päätös ei
ole stipendisäännön mukainen, mutta hallintolain 6 §:n luottamuksensuojaperiaatteen johdosta päätöstä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa.
Asianosaisille on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta 3.1.2020 mennessä. Asianosaisilla ei ole ollut lausuttavaa.
Hallintosäännön (voimassa 31.12.2019 saakka) 162 §:n mukaan asiat päätetään
toimielimen kokouksessa viranhaltijan esityksestä. Lisäksi hallintosäännön 169
§:n 5. momentin mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään muun muassa esit-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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telijän päätösehdotus. Kyseisestä pöytäkirjasta on erehdyksessä jäänyt pois esittelijän kokouksessa tekemän ehdotus.
Hyvinvointilautakunnan esittelijä on esteellinen valmistelemaan ja esittelemään
asiaa (osallisuusjäävi). Hallintosäännön 169 §:n (voimassa 1.1.2020 lukien) mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kulttuurisihteerin sijainen Laura Buckman 050 314 2352, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Hyvinvointilautakunta:
muuttaa päätöstään siten, että:
1) Antti Iivarille myönnetään palkintosääntöjen mukainen harkinnanvarainen stipendi 1000€.
2) Kari Kettulalle myönnetään stipendi 100€.
Muilta osin oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Antti Iivari poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta (hallintosääntö 169 § 5. momentti). Puheenjohtaja toimi myös pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN STIPENDIT

Hyvltk 14.01.2020 § 14
Hyvinvointilautakunta palkitsee vuosittain menestyneet isokyröläiset urheilijat.
Stipendi annetaan nuorten (lajiliiton määrittelemissä ikäluokissa) ja yleisessä sarjassa saavutetusta SM-mitalista, Olympia-, MM-, EM-, PM-mitalista tai maaotteluedustuksesta. Stipendiin ovat oikeutettuja kaikki ne urheilijat, joiden lajiliitto kuuluu Suomen antidoping -säännöstön piiriin. Määräajan jälkeen tulleista saavutuksista seurat tekevät anomuksen välittömästi, kuitenkin kunkin vuoden loppuun
mennessä.
Palkintosääntöjen mukaan hyvinvointilautakunta päättää erikseen veteraanisarjoissa menestyneiden ja muiden huomattavien urheilusaavutusten palkitsemisesta ja tarkistaa tarvittaessa stipendien euromäärän. Liitteenä palkintosäännöt.
Vapaa-aikaohjaajalle on toimitettu neljä stipendianomusta, joista kaksi kohdistui
samaan henkilöön. Stipendien hakijat kuuluvat palkintosäännöissä mainittuihin
kategorioihin. Oheismateriaalina hakijoiden stipendianomukset.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
1) Outi Silvennoiselle myönnetään palkintosääntöjen mukainen harkinnanvarainen
stipendi 150€.
2) Palkintosäännöissä ilmoitetun määräajan jälkeen on saapunut kahta urheilijaa
koskevat hakemukset. Koska urheilustipendeihin varatussa budjetissa on rahoja
käyttämättä, myönnetään sijoituksiin perustuvat stipendit palkintosäännössä ilmoitettujen summien mukaisesti. Jere Kankaanpäälle myönnetään stipendi 200€
ja Topi Pertulle myönnetään stipendi 100€.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA AUKIOLOAJAT

Hyvltk 19.11.2019 § 53
Isonkyrön kirjastoon otetaan käyttöön normaalin aukiolon ohella omatoimiaika, jolloin henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimikirjastolle on määriteltävä käyttösäännöt
ja aukioloajat.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Saadakseen oikeuden käyttää omatoimikirjastoa, asiakkaan on käytävä aktivoimassa nelilukuinen tunnusluku ja allekirjoittamassa sopimus Isonkyrön kirjastossa. Alle
15-vuotiaille voidaan tehdä omatoimisopimus huoltajan suostumuksella. Huoltajan
tulee olla mukana kirjastossa sopimusta tehtäessä. Kirjaston henkilökunta opastaa
uuden palvelun käyttöönotossa. Omatoimiajalla voit käydä lainaamassa ja palauttamassa (lainaus-palautusautomaatti käytössä) aineistoja, noutamassa varauksia, lukemassa lehtiä tai muuten vain viihtymässä kirjaston tiloissa. Omatoimiaikana käytössä eivät ole kotiseutuhuone, tietotorin näyttely- ja kokoustilat, kopio- ja kahvikone.
Omatoimiaika joka päivä klo 09.00 – 21.00
Tämän lisäksi kirjaston palveluajat ovat
talviaika ma – to klo 12 – 19, pe 12 – 17 ja la 10 – 14
kesäaika ma, ti ja to klo 12 – 19, ke ja pe 10 – 16
juhlapyhien aattopäivinä klo 10–16

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Hyvltk 14.1.2020 § 15
Omatoimikirjaston käyttäminen vaatii asiakkaalta käyttösääntöjen hyväksymistä ja
niihin sitoutumista. Käyttösäännöissä tulee määritellä toimintaperiaatteet virkailijaajan ulkopuolella.
Omatoimikirjaston teknisten asennusten osalta kaikki on valmista omatoimiajan
käyttöön ottamiseksi.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään kirjastolle liitteen mukaiset säännöt, joiden pohjalta hyvinvointijohtaja
laatii sopimuslomakkeen. Allekirjoituksellaan asiakas hyväksyy omatoimikirjaston
käyttösäännöt ja minkä jälkeen hänelle aktivoidaan henkilökohtainen tunnusluku.
Tämän jälkeen asiakas pääsee omatoimiaikana kirjastoon kirjastokorttinsa ja henkilökohtaisen tunnuslukunsa avulla. Alle 15-vuotiaiden osalta huoltajien tulee olla
henkilökohtaisesti läsnä allekirjoittamassa sopimusta. Sopimuksen allekirjoituksen
yhteydessä asiakkaan kanssa käydään läpi omatoimikirjaston toimintaperiaatteet ja
mm. hätäpoistumistiet. Pienet muutokset ja täydennykset käyttösääntöihin mm. teknisten yksityiskohtien osalta voi tehdä hyvinvointijohtaja itse ilman lautakunnan erillistä päätöstä.
Käyttösääntöjen hyväksymisen jälkeen omatoimikirjasto voidaan avata asiakkaille
viivytyksettä.
Omatoimiaika on joka päivä klo 7.00-21.00.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISOKYRÖ AREENAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN TILAVUOKRAT
Hyvltk 19.11.2019 § 51
1.2.2020 otetaan käyttöön Isokyrö Areena. Tässä vaiheessa on ajankohtaista
määritellä Isokyrö Areenan käyttösäännöt ja tilavuokra ja päivittää hyvinvointipalveluiden muut tilavuokrat. Tilavuokrat ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Tilavuokrapäivitykset ovat ajankohtaisia, koska edellinen päätös on sivistyslautakunnan päätös vuodelta 2015. Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella
on aiheellista pohtia, toteutuuko tasa-arvo ja palvelujen saavutettavuus tilavuokrien osalta kuntalaisten kesken.

KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset käyttösäännöt. Liitteenä uusi tilojen vuokrapohja,
jonka pohjalta keskustellaan ja päätetään hyvinvointipalveluiden tilavuokrat.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Termi kulkulätkä muutetaan muotoon kulkutunniste. Poistetaan termi pantti ja
muutetaan termin sisältämä virke muotoon: ”Nimetyille haltijoille luovutetaan kulkutunniste ja käyttöryhmäkohtainen koodi. Kadonneesta kulkutunnisteesta veloitamme 50 euron suuruisen maksun.” Tarkistetaan ja korjataan kirjoitusvirheet,
kuten välilyönnit tavuviivojen edessä ja jälkeen ja huomioidaan välilyönti myös
euromäärän ja yksikön välillä. Lisätään puuttuvat välimerkit virkkeiden loppuun.
Hyvinvointipalveluiden hallinnoimien tilojen vuokrien tarkastus siirretään keväälle
2020. Ennen maksujen tarkastusta selvitetään kyselyin tiloja käyttäviltä tahoilta,
miten tilavuokrat vaikuttavat tilaa käyttävän tahon toimintaan, otetaan selvää tilojen käyttöasteesta ja siitä, millaiset vuokratuotot eri tiloille on budjetissa määritelty. Selvitysten jälkeen otetaan asia uudelleen käsittelyyn hyvinvointilautakunnan
ensimmäisessä kokouksessa syksyllä 2020.
__________

Hyvltk 14.1.2020 § 16
Edellisissä hyväksytyissä käyttösäännöissä oli ongelmallisia määrityksiä, jotka eivät toteuttaneet hyvään hallintoon kuuluvaa yhdenvertaisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperiaatetta. Lisäksi valmistuvan monitoimihallin tiloihin tutustumisen yhteydessä ilmeni muutamia täsmennettäviä seikkoja, jotka on huomioitu uudessa
sääntöehdotuksessa selkeämmin.
Yksittäisille kertavuoroille ei ole määritelty mitään hintaa, mutta kertavuorojen varaaminen on varauskalenterin kautta mahdollista, joten niiden osalta on myös
syytä määritellä hinnat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään Isokyrö Areenan liitteen mukaiset käyttösäännöt. Tilavuokrien tarkastus siirretään edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti keväälle, kuitenkin
siten että alkavana syksynä käytössä on päivitetyt hinnat. Isokyrö Areenalle ei ole
nykyisissä liikuntapaikkamaksuissa määritelty erikseen hintaa, joten siihen sovelletaan toistaiseksi liikuntahallin käyttöhintoja.
Varauskalenterista varattavien yksittäisten varausten tuntihinta on kevään 2020
osalta sama kuin vakiovuorojen tuntihinta. Omavartalovoima-alueen käyttö yksittäiseltä henkilöltä on 5€/kerta. Yksittäisten varausten osalta maksu tapahtuu varausjärjestelmä kautta. Yksittäisvuoroja varanneet saavat liikuntahallille ja Isokyrö
Areenalle tunnuslukukoodin, jolla pääsevät kulkemaan liikuntatilojen ovista ja joka on voimassa vain varauksen ajan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SISÄLIIKUNTATILOJEN JA ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKAMISEN
PERIAATTEET KOULUN KÄYTTÖTARPEEN ULKOPUOLELLA
Hyvltk 14.1.2020 § 17
1.1.2020 voimaan astuneen hallintosäännön 35 §:n kohdan 4 mukaan hyvinvointilautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen käyttövuorojen jakamisen periaatteista koulun käyttötarpeen ulkopuolella. Luvan näiden käyttämiseen myöntää hallintosäännön 54 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointijohtaja. Vuoroja jaettaessa tulee huomioida hyvän hallinnon oikeusperiaatteet mm. yhdenvertaisuus ja tarkoitussidonnaisuus.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen haku järjestetään vuosittain erikseen ilmoitetun
aikataulun mukaan, jolloin kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus niitä hakea.
Vakiovuorot jaetaan yleensä vuodeksi kerrallaan koulujen lukuvuoden mukaan.
Vuoroja voivat hakea seurat, yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt.
Hyvinvointijohtaja jakaa vakiovuorot hakemusten mukaisesti. Vuoroja jaettaessa
huomioidaan
1) Paikkakunnan/paikkakuntalaisten oma tarve
2) Hakijan todellinen tilantarve
3) Vaikuttavuus
4) Tasapuolisuus
Vakiovuorokalenteri löytyy tietoverkosta kunnan sisäliikuntapaikkojen esittelyn
yhteydestä, sekä paperisena kyseisen liikuntatilan pääsisäänkäynnin lähettyviltä.
Mikäli tiloihin jää varaamattomia vuoroja, on niitä mahdollisuus hakea vakiovuorojen osalta hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostitse suoraan hyvinvointijohtajalta. Yksittäisiä vuoroja voi varata kunnan liikuntapalveluiden sivuilta löytyvän varausjärjestelmän kautta tai tiedustella niitä liikunnanohjaajalta.
Sisäliikuntatilojen vakiovuorot ajanjaksolle syksy 2019 - kevät 2020 on jaettu jo
alkusyksystä 2019, pois lukien alkaneen vuoden alussa valmistuvan monitoimihallin, Isokyrö Areenan, vakiovuorot. Isokyrö Areenan vakiovuorot ovat olleet haettavissa vuoden 2019 loppuun mennessä ja ne jaetaan poikkeuksellisesti vain
kevätkaudeksi 2020.
Vakiovuorot jaetaan tässä pykälässä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.
Areenan käyttöönotosta seuraavien muiden sisäliikuntapaikkojen mahdollisten
vuorojen vapautumisten osalta toimitaan, kuten tässä pykälässä aikaisemmin on
mainittu varaamattomista vuoroista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tilapäisten muutoksien osalta vuoroihin, esimerkiksi tapahtumien takia, päättää
hyvinvointijohtaja hallintosäännön 54 §:n 5 kohdan perusteella.
Käyttömaksut määräytyvät hyvinvointilautakunnan erikseen päättämien hintojen
mukaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UIMAHALLIN POIKKEUSAIKATAULUT, ASIAMIESPOSTI JA MATKAHUOLTO
Hyvltk 14.1.2020 § 18
Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on hallintosäännön 34 §:n 4. kohdan mukaan
vastata uimahallin toiminnasta, asiamiespostista ja matkahuollosta, sekä hallintosäännön 35 §:n 5. kohdan mukaan päättää näiden aukioloajoista. Hallintosäännön 54 §:n 5. kohdan mukaan hyvinvointijohtaja päättää tilapäisistä muutoksista
uimahallin aukioloaikoihin.
Uimahallin kassalla, asiamiespostissa ja matkahuollossa työskentelee samassa
vuorossa yksi henkilö, joten olisi luontevaa ja tarkoituksenmukaista, että hyvinvointijohtaja voisi uimahallin tilapäisistä aukioloaikojen muutoksista päättäessään
päättää myös poikkeavista aukioloajoista asiamiespostin ja matkahuollon osalta.
Esimerkiksi kesän uimahallin vuosihuollon ja joulun aikaan uimahallin allastilat
ovat suljettuna, mutta uimahallin kahvio, asiamiesposti ja matkahuolto palvelevat
asiakkaita.
Kouluaikana ryhmät käyttävät uimahallia ennen varsinaisen aukioloajan alkamista. Ryhmät pyritään aikatauluttamaan siten että ryhmien välillä ja varsinaisen aukioloajan alkamisen väliin ei jäisi ”vapaata”.
Tällä hetkellä uimahalli on auki 6 päivänä viikossa.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointijohtaja voi päättää uimahallin lisäksi myös asiamiespostin ja matkahuollon tilapäisistä poikkeuksista näiden aukioloaikoihin.
Mikäli poikkeuksellisesti ryhmien ja varsinaisen aukioloajan väliin jää aikaa, voidaan uimahalli avata ennen varsinaista aukioloaikaa. Poikkeavat aikataulut selviävät suoraan uimahallilta.
Uimahalli on lähtökohtaisesti suljettuna sunnuntaisin, mutta erilaisten yksittäisten
tapahtumien osalta hyvinvointijohtaja voi päättää poikkeuksellisesta sunnuntaiaukiolosta budjetin rajoissa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

14.01.2020

29

KUNTALAISALOITE HYVINVOINTILAUTAKUNNAN URHEILUSTIPENDISÄÄNTÖ
Hyvltk 14.1.2020 § 19
Urheilustipendien uudistamista koskien on saapunut 10.12.2019 kuntalaisaloite
(liitteenä). Urheilustipendien jakamisella on pitkät perinteet niin Isossakyrössä
kuin muissakin Suomen kunnissa. Se on hieno tapa huomioida ansioituneita urheilijoita. Sijoitusperusteiset urheilustipendit vaativat selkeät säännöt, jotta kaikki
urheilijat ja lajit olisivat yhdenvertaisessa asemassa. Voimassaolevat säännöt
ovat ristiriitaiset sen suhteen ketä palkitaan ja vaativat selkiyttämistä.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään vuoden aikana parhaan sijoituksen perusteella jaettava urheilustipendisääntö (liite).
Hyvinvointijohtaja myöntää stipendit viranhaltijapäätöksellä säännön mukaisesti,
mikäli stipendien kokonaissumma on budjetin rajoissa. Mikäli stipendien kokonaissumma ylittäisi budjetoidun summan, päättää stipendien myöntämisestä hyvinvointilautakunta.
Mikäli hakemuksia tulee hakuajan päättymisen jälkeen, voidaan ne myöntää, jos
budjetissa on rahaa jäljellä, muussa tapauksessa myöhästyneitä hakemuksia ei
käsitellä.
Stipendinsaajille järjestetään erikseen päätettävä yhteinen palkitsemistilaisuus tai
-juhla muiden hyvinvointilautakunnan palkittavien kanssa.
Kunnanhallitukselle jätetään mahdollisuus korottaa summaa poikkeuksellisen
merkittävän saavutuksen johdosta.
Hyvinvointilautakunnan osalta kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PALKITSEMISSÄÄNNÖT
Hyvltk 14.1.2020 § 20
Hyvinvointilautakunta on huomioinut aktiivisia ja edistyksellisiä kuntalaisia vuosittain eri kategorioissa. Voimassa olevat säännöt asettavat aikataulullisia haasteita
sääntöjen tarkoituksenmukaiseen noudattamiseen, joten sääntöjä täytyy selkeyttää.
Työhyvinvoinnin merkitys on viime aikoina korostunut yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hyvinvoivat työntekijät ovat tuotteliaampia työssään, sekä aiheuttavat
vähemmän terveydellisiä kuluja niin työnantajalle kuin yhteiskunnallekin.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset palkitsemissäännöt, joihin on lisätty aikaisempiin
sääntöihin verrattuna uutena palkintoluokkana ”Liikuttavin työpaikka”, jonka avulla haastetaan työpaikkoja työntekijöidensä liikkumisen tukemiseen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi.
Palkinnot jaetaan erikseen päätettävässä palkitsemistilaisuudessa tai -juhlassa
yhdessä muiden hyvinvointilautakunnan palkittavien kanssa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTOILUN MONIOTTELU
Hyvltk 14.1.2020 § 21
Isossakyrössä on kuntoiltu vuosituhannen alusta alkaen ”Kuntoilun moniottelun”
merkeissä, jossa jokaiselle vuoden ajalle on ollut omat lajinsa suoritettavaksi.
Talvella on hiihdetty, keväällä pyöräilty, kesällä kävelty ja syksyllä uitu. Viime
vuosina kaikki neljä lajia suorittaneita on ollut toista kymmentä, joista suurin osa
vuodesta toiseen samoja henkilöitä. Kuntoilu on kuitenkin jokaiselle tärkeä keino
oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, joten osallistujamäärän kasvattamiseksi on syytä kokeilla lajitarjonnan kasvattamista ja vaihtoehtoisia suoritustapoja. Moniottelun suorittaminen pelkästään perinteisillä lajeilla on edelleen mahdollista.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari p. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset suoritusvaihtoehdot, jossa jokaiselta neljältä ajanjaksolta riittää yhden lajin suorittaminen kyseisen ajanjakson suoritusmerkinnän
saamiseksi. Kaikilta neljältä ajanjaksolta merkinnän saaneet palkitaan vuosittain
palkitsemistilaisuudessa tai -juhlassa muiden hyvinvointilautakunnan palkintojen
jakamisen yhteydessä.
Palkinnot vuosittain hankkii hyvinvointijohtaja.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi annettiin hyvinvointijohtajalle valtuudet lisätä lajivalikoimaa tammimaaliskuun lajien osalta, siten että suoritus onnistuu lumettomina ja jäättöminä
talvina Isossakyrössä. Täydennetty lajivalikoima löytyy kunnan sivuilta liikuntapalveluiden kuntoilun moniottelun yhteydestä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 14.1.2020 § 22
Hyvinvointijohtaja
Muut asiat:

§ 22, 23, 24/2019

Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari
puh. 050 466 4120

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

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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MUUT ASIAT
Hyvltk. 14.1.2020 § 23
Kunnanhallitus kokouksessaan 9.12.2019 §185 käytti otto-oikeuttaan hyvinvointilautakunnan 26.11.2019 § 66 päätökseen ja kumosi hyvinvointilautakunnan päätöksen.
Kunnanhallitus kokouksessaan 9.12.2019 §191 käytti otto-oikeuttaan hyvinvointilautakunnan 26.11.2019 § 67 päätökseen ja kumosi hyvinvointilautakunnan päätöksen.
Hyvinvointilautakunta on kutsuttu tutustumaan Kyrönmaan Power Clubin tiloihin.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa
sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön hyvinvointilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1, 2, 6, 22, 23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
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VALITUSOSOITUS
Näihin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain
se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen
seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
Osoite: Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö
Sähköpostiosoite: isokyro@isokyro.fi
Faksinumero: (06) 470 1444
Puhelinnumero: (06) 470 1111
Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
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