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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 72
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus päätti
ottaa käsiteltäväkseen myös pykälät 75, 76 ja 77.
Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä
Juha Annala, Tommi Laine, Helena Tuuri-Tammela ja Jari Viertola, varajäsen Pasi
Myllyniemi sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä, kunnanvaltuuston I
varapuheenjohtaja Jouni Mäkynen.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 73
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Jaakko Pukkinen.
__________
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ISONKYRÖN KUNNAN TOIMENPITEET YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA
Khall 14.4.2019 § 74
Koronavirusepidemian alkaminen Suomessa ja julkishallinnon viruksen leviämisen
hidastamiseksi toimeenpanemat rajoitukset ja suositukset ovat heikentäneet äkillisesti yritysten toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. Epidemian rajaamiseksi tehdyt
toimet ovat vaikuttaneet nopeimmin ja voimakkaimmin palvelutoimialoilla toimiviin
yrityksiin. Myös Isossakyrössä varsinkin palveluyritysten kokema myynnin heikkeneminen rajoitustoimien alkamisesta lukien on ollut iso tavanomaisiin ajankohdan
myyntilukuihin.
Äkillinen liiketoiminnan pysähtyminen ja positiivisten kassavirtojen katkeaminen aiheuttaa useissa yrityksissä välittömän uhan yrityksen maksuvalmiudelle, yrityksen
toimintaedellytysten säilymiselle ja yrittäjän henkilökohtaisen talouden vakaudelle.
Nykyisissä poikkeusolosuhteissa yritysten toimintaedellytysten säilyttäminen ja konkurssiaallon välttäminen on vahvasti sidoksissa yritysten mahdollisuuteen keventää
nopeasti kiinteiden kustannusten volyymia. Pienten palveluyritysten kohdalla toimitilakustannukset muodostavat keskimäärin merkittävän osan yrityksen kiinteästä
kulurakenteesta.
Isonkyrön kunnan omistamissa tiloissa toimii 10 yritystä tai järjestöä (pois lukien julkisyhteisöt). Näiden kunnalle maksamat vuokrat ovat kuukausitasolla yhteensä n.
5200 € (alv 0 %).
Jokainen yritys ja työpaikka on erittäin tärkeä Isonkyrön kunnan ja koko alueen menestymisen kannalta ja niiden säilyttämiseksi tehtävä työ on kaikkien, niin kunnan
kuin kuntalaistenkin yhteinen tehtävä. Erityisen tärkeä on huolehtia yksinyrittäjistä ja
pienimmistä mikroyrityksistä, joilla on harvoin taloudellisia puskureita. Monen yrittäjän ja heidän perheensä toimeentulo on uhattuna.
Kuntalain 128 §:n mukaisesti kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla sen
on hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa
säädetään. Isonkyrön kunnan vuokrat ovat markkinaehtoisia. Tällä hetkellä johtuen
koronatilanteesta myös yksityiset vuokranantajat antavat alueella erilaisia järjestelyjä omille vuokralaisilleen. Näin kuntakin voi tarkan harkinnan mukaan toimia.
Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella
oikeutettuja odotuksia. Poikkeusolot eivät kumoa tasapuolisuuden vaatimusta, joten
jokainen toimenpide on suunniteltava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tavoiteltu
päämäärä on kunnalla vuokralla olevien pienten mikroyritysten säilyttäminen hengissä akuutin kriisin jälkeen.
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Hallintosäännön 23 §:n 1 momentin 2. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää liiketilojen vuokraamisen perusteista. Hallintosäännön 42 §:n 1 momentin 5. kohdan mukaan palvelualueen johtaja päättää huojennuksesta, vapautuksesta tai lykkäyksestä
palvelualueensa saatavien (mm. maksut, vuokrat, korot ja viivästyskorot) suorittamisessa.
Liitteenä on toimenpideohjelma Isonkyrön kunnan toimenpiteistä yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana. Toimenpideohjelma sisältää periaatteita
koskien hankintoja, toimia kunnan omistamien toimitilojen vuokralaisille sekä vetoomuksia paikallisille yrityksille ja kuntalaisille.
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittaman yksinyrittäjien enintään 2000 euron toimintatuen hausta ja toimintamallista tiedotetaan erikseen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronaviruspandemian aikana.
Vuokrahuojennusta hakevan kunnan tiloissa toimivan vuokralaisten tulee tehdä tekniselle johtajalle osoitettu perusteltu hakemus. Tekninen johtaja päättää mahdollisista
huojennuksista viranhaltijapäätöksellä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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YKSINYRITTÄJIEN KORONATUEN MYÖNTÄMISEN ORGANISOINTI
Khall 14.4.2019 § 75
Työ- ja elinkeinoministeriössä ollaan toimeenpanemassa eri yritysryhmille suunnattuja tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia tullaan toteuttamaan yksinyrittäjille suunnattu tuki. Tuen kokonaismäärä on 100 miljoonaa euroa. Kehysriihessä (8.4.2020) on lisäksi päätetty ehdottaa 150 miljoonan euron lisäystä aiempiin päätöksiin verrattuna. Koska valtion puolella kapasiteetti ei riitä
pikaisesti käsittelemään tällaista tukea, on työ- ja elinkeinoministeriö kääntynyt asiassa kuntien puoleen. Kuntien elinkeinojohdolta saadun palautteen perusteella kunnissa on valmius ja halu tällaisen tuen jakamiseen.
Järjestelyn kautta kunnat voivat olla mukana tukemassa alueellaan toimivien yksinyrittäjien selviytymistä koronakriisin yli. Tuki on kokonaisuudestaan valtion rahoittama.
Tukiprosessi pyritään tekemään mahdollisimman kevyeksi niin kuntien kuin yritystenkin osalta pitämällä kriteerit yksinkertaisina ja helposti tulkittavina. Vastuu hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta on tuen hakijalla. Raportointi tehdään
yksinkertaiseksi eikä tuen myöntämien edellytä kunnilta tuen käytön valvontaa.
Tehtävän organisoinnista kunnassa
Tuen jakaminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, jonka kunta voi ottaa hoitaakseen yleisen toimialansa perusteella. Ennakkotietojen mukaan kunnat ovat kiinnostuneita hoitamaan tehtävää. Kunta organisoi tehtävän hoitamisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tukipäätöksen valmistelu on mahdollista suorittaa
myös elinkeinoyhtiön henkilöstön toimesta. Tukipäätösten tekeminen tapahtuu virkavastuulla ja on luonteeltaan tyypillinen viranhaltijapäätös. Kunnat voivat myös sopia
tehtävän hoitamisesta yhteistoiminnassa kuntalain 8 luvun mukaisesti. Sopimuksen
sisältöön voidaan soveltuvin osin soveltaa, mitä 54 §:ssä on säädetty viranomaistehtävän hoitamista koskevasta sopimuksesta. Muutoksenhakuun tukipäätöksestä sovelletaan kuntalain 16 luvun säännöksiä.
Käsittely kunnan kirjanpidossa
Yksinyrittäjien tuessa on kyse kunnan hoitamasta toimeksianto- ja välitystehtävästä,
jossa kunta välittää kunnalle myönnetyn ja käyttötarkoitukseltaan rajatun valtionavun
edelleen kolmannelle osapuolelle toimintatukena. Kunta ottaa valtionavun ja tuen
myöntämisen seurantaa varten kirjanpidossa käyttöön sekä toimeksiantojen varoja
että toimeksiantojen pääomia koskevat tilit (alakohtaan Valtion toimeksiannot). Kirjauksilla ei ole siten vaikutusta kunnan tuloslaskelmaan, eikä niitä esitetä talousarvion toteutumisvertailuissa.
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Tehtävänjako
Asialla on kiire, mistä johtuen on tärkeää, että kaikki osapuolet omalta osaltaan valmistautuvat tuen toimeenpanoon. Pääpiirteissään vastuunjako on seuraava.
Kunnan tehtävänä on:
a) tiedottaa osaltaan tuesta ja markkinoida sitä alueensa yksiyrittäjille
b) ottaa vastaan ja käsitellä tukihakemukset
c) tehdä päätöksen tuen myöntämisestä- ja maksatuksesta
d) raportoida valtionavustuksen käytöstä
Työ- ja elinkeinoministeriö
a) määrittelee tuen myöntämiskriteerit
b) valmistelee hakulomakkeet, joilla yksinyrittäjät voivat hakea tukea
c) vastaa täysimääräisesti tuen rahoituksesta
d) tiedottaa ja markkinoi osaltaan tukea
-Kunnat voivat hakea valtiolta rahoitusta, joka on tarkoitettu yksinyrittäjien tukemiseen koronavirustilanteessa. Kuntien on tarkoitus avata tukihaku yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Kunnat tiedottavat alueensa yrittäjille, kun tukea voi hakea ja sitä
voi hakea 30.9.2020 saakka.
Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020. Asetuksessa säädetään yksinyrittäjän valtionavustuksen
käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat
antaneet kunnille tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä.
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–
31.8.2020 välillä.
Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan
yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää,
jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on
YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai
laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.
Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen
määrään.
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Kunnat avaavat haun yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Yksinyrittäjä voi hakea
avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kukin
kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisesti tai paperilomakkeilla.
Kunnat neuvovat yrittäjiä haussa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.
Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä valtionavustusta, jotta ne voivat
myöntää tukea yksinyrittäjille. Hallitus suuntaa tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa.
Ministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa,
kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Isossakyrössä yksinyrittäjiä on kaupparekisterin mukaan 186. Valtionavustusta voidaan hakea 231 964 euroa, mistä voitaisiin tukea
myöntää noin 116 yksinyrittäjälle.
Kunnat voivat halutessaan sopia myös tukipäätösten keskittämisestä yhden kunnan
tehtäväksi. Tällaisessa tapauksessa kunnat tiedottavat asiasta yrittäjille, jotta yrittävät osaavat hakea rahoitusta oikeasta paikasta.
Kunnille on toimitettu tarkemmat ohjeet ja hakulomake haun käynnistämistä varten.
Yksinyrittäjän tuki on määräaikainen. Sitä koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan 9.4.2020 ja on voimassa 15.10.2020 saakka.
-Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) on seitsemän kunnan omistama seudullinen
kehittämisyhtiö, jonka tehtävänä on mm. seudullisen elinkeinoneuvonnan koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalveluiden tuottaminen sekä seudulliset elinkeinoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet. Yhteistyössä VASEK:n kanssa on valmisteltu yksinyrittäjien tuen koordinointia siten, että valmistelu tapahtuisi VASEK:n
toimesta, minkä jälkeen tukihakemukset siirtyisivät kuntaan päätettäväksi.
Hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 4-kohdan mukaan kunnanhallituksen tehtävänä
on elinkeinopolitiikan johtaminen.
Tuen käsittely vaatii siksi ripeää valmistelua ja päätöksentekoa.
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa
on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Hallintosäännön 169 §:n 5 momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
esittelyä. Kunnanjohtaja on esteellinen esittelemään asiaa, koska asia koskee hänelle annettavia toimivaltuuksia.
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Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh.
040 574 8147
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Kunnanhallitus
1) merkitsee yksinyrittäjien tuen koordinoinnin tilanteen tiedoksi,
2) päättää ottaa kyseisen vapaaehtoisen tehtävän hoitaakseen ja päättää hakea valtionavustusta täysimääräisenä
3) päättää hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 4-kohdan ja hallintosäännön 61
§:n nojalla siirtää toimivallan yksinyrittäjien tuen käsittelystä, sopimuksenteosta, päätöksenteosta, maksatuksesta ja raportoinnista kunnanjohtajalle.
Päätökset tuesta tehdään viranhaltijapäätöksinä ja ne raportoidaan heti kunnanhallitukselle sähköisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (intressijäävi)
kokouksesta tämän asian päätöksenteon ajaksi klo 19.27-19.28.
__________
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KORONAPANDEMIAN AJANKOHTAISKATSAUS
Khall 76 §
Kunnanjohtaja esitteli koronapandemian valtakunnallisen ajankohtaiskatsauksen
sekä Vaasan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta.
Kunnanjohtaja esitteli myös Isonkyrön palvelutuotannon tilanteen palvelualueittain.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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YHTEISTOIMINTAMENETTELYT
Khall 14.4.2020 § 77
Kunnanhallitus on käsitellyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä kokouksessaan 30.3.2020 § 71 ja päättänyt käynnistää YT-menettelyn tarvittavien henkilöstöja muiden menojen säästämiseksi, jotta valtuuston vuodelle 2020 vahvistama talousarvion tulostavoite voidaan saavuttaa.
Kunnanhallitus päätti, että YT-menettelyn piiriin kuuluu se osa henkilöstöstä, johon
ei voida soveltaa TSL:n 2 luvun 12 §:n 2 momenttia tai yhteistoimintalain 15 §:ää tai
joka ei toimi niissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtävissä, jotka koronavirustilanteen vuoksi on hoidettava. Nämäkin henkilöstöryhmät kuuluvat YT-menettelyn piiriin siltä osin kuin sovitaan koko henkilöstöä koskevista asioista. Lomautuksien
kesto rajattiin kunnanhallituksen päätöksellä enintään 90 päivään ja tavoitteeksi asetettiin vähintään 500.000 euron vuosisäästö.
Yt-toimikunta on kokouksessaan 30.3.2020 § 3 ennen kunnanhallituksen kokousta
käsitellyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen perusteet ja merkinnyt yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen tiedoksi.
Kutsu yt-neuvotteluun annettiin kaikille pääluottamusmiehelle ja henkilöstöjaostolle
31.3.2020.
Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 6.4.2020 § 12 ennen yt-neuvotteluita päättänyt
ehdottaa työntekijöiden edustajille, että lomautus esitetään tapahtuvan enintään 14
päiväksi ja varhaiskasvatuksessa enintään 60 päiväksi tuotannollisista perusteista
johtuen. Lomautusmääristä voidaan poiketa, mikäli neuvottelun aikana löytyy muita
säästökohteita. Lomautuksia laitetaan täytäntöön vaiheittain siinä järjestyksessä
vuoden 2020 aikana, jossa työt ovat vähentyneet ja työtilanne sen sallii.
Neuvottelut on aloitettu 6.4.2020 ja ne kestävät vähintään 2 viikkoa.
Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 8.4.2020 § 15 merkinnyt tiedoksi palvelualueiden johtajien arviot koronasta aiheutuvista säästöistä sekä koosteen palvelualueiden arvioista koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden aiheuttamista muiden kuin
henkilöstömenojen vähennyksestä ja tulojen menetyksestä, jotka arvion mukaan olisivat noin 337 000 euroa.
Henkilöstöjaosto päätti esittää lomautuksia siten, että
- varhaiskasvatuksen hoitohenkilöstö lomautetaan aiemmin esitetyn mukaisesti 60 päiväksi, työntekijöitä kutsutaan töihin tarpeen mukaan siten, että
mitoitus toteutuu joka hetki
- muut työntekijät ja viranhaltijat lomautetaan kolmeksi päiväksi 31.12.2020
mennessä
- todetaan, että TSL:n mukaiset keskeytykset toteutetaan aikaisemmin todetun
mukaan.
Lomautuksiin palataan tarvittaessa loppuvuoden aikana, mikäli kunnan taloudellinen
tilanne sitä edellyttää.
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Lisäksi henkilöstöjaosto päätti esittää, että
- esimies ja työntekijä suunnittelevat pitämättömät lomat siten, että lomapalkkavelka lyhenee merkittävästi, jolloin vanhoja lomia voi olla vuodenvaihteessa 2020-2021 pitämättä pääsääntöisesti enintään 10 päivää
- avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen tarkastellaan jokainen erikseen sen selvittämiseksi, voidaanko viran tai toimen tehtävät hoitaa sisäisin
järjestelyin
- esimiehiltä edellytetään tarkkaa valvontaa sen osalta, että ylitöitä tehdään
vain esimiehen määräyksestä.
Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan oheismateriaalina tiedoksi palvelualueiden
johtajien arviot koronasta aiheutuvista säästöistä sekä koosteen palvelualueiden arvioista koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden aiheuttamista muiden kuin henkilöstömenojen vähennyksestä ja tulojen menetyksestä sekä henkilöstöjaoston esityksen 8.4.2020 § 15 mukainen laskelma lomautuksen taloudellisista vaikutuksista.
Yt-neuvotteluita jatketaan aiemmin sovitun mukaisesti ti 14.4.2020 klo 17.00.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Ehdotus annetaan viimeistään kokouksessa.

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja totesi, että henkilöstöjaosto on kokouksessaan 14.4.2020 § 18 todennut, että Yt-toimikunta käsitteli 14.4.2020 henkilöstöjaoston esitystä 8.4.2020 § 15.
Henkilöstöjaosto on 14.4.2020 merkinnyt tiedoksi työntekijäjärjestöjen yt-neuvotteluissa 14.4.2020 esittämät ehdotukset, kysymykset ja kannanotot.
Lisäksi henkilöstöjaosto on päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
- merkitsee tiedoksi yhteistoimintamenettelyn tilanteen,
- merkitsee tiedoksi työnantajan ehdotuksen henkilöstön edustajille (henkilöstöjaoston päätös 8.4.2020 § 15),
- päättää, että kunnanhallituksen 30.3.2020 § 71 päätöksen mukainen vähintään 500.000 euron vuosisäästötavoite voidaan toteuttaa henkilöstösäästöillä
ja palvelualueiden arvioilla koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden aiheuttamista muiden kuin henkilöstömenojen nettovaikutuksella.
KJ:N
KOKOUKSESSA
TEKEMÄ
EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston ehdotuksen 14.4.2020 § 18.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jenni Jaatinen ja Matti Vaissalo poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.55.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 74, 75, 77
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 72, 73, 76
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 74, 75, 77
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