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Puheenjohtaja
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Pasi Myllyniemi, pöytäkirjanpitäjä § 42

Antti Iivari § 38-41, 43-45

Sami Nikula § 43
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Isonkyrön kunnanvirasto 23.04.2020
Allekirjoitus

Jaana Mäntylä
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Heidi Sivula

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 23.4.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hyvltk § 38

PÄÄTÖS:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin että etäyhteydellä kokouksessa mukana ovat Harri Niemi ja Helena TuuriTammela.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hyvltk § 39
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 Jaana Mäntylä ja Heidi Sivula.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hyvinvointilautakunta

21.04.2020

56

NUORISOVALTUUSTON UUSI TOIMINTASÄÄNTÖ
15.4.2020 Nuva 9§
Nuorisovaltuuston toimintasääntöä on tarkoitus päivittää, jonka johdosta hyvinvointijohtaja on pyytänyt lausuntoa liitteen mukaisesta toimintasääntöluonnoksesta.
TOIMINTAEHDOTUS:
Nuorisovaltuusto antaa lausunnon päivitettyyn toimintasääntöön.
PÄÄTÖS:
Nuorisovaltuusto esittää kyseistä toimintasääntöä uudeksi seuraavin muutoksin:
Kohta 3.3: Lisätään sääntö koskien vanhojen jäsenten jatkamista seuraavalla
kaudella.
“Nuorisovaltuustoon valitaan automaattisesti vanhoista halukkaista jäsenistä
enintään 4 jäsentä seuraavalle kaudelle. Halukkaita ollessa enemmän kuin 4,
suoritetaan äänestys. Loput nuorisovaltuuston paikat täytetään vaaliäänestyksellä.”
Kohta 3.3: Lisätään sääntö koskien vanhojen jäsenten jatkamista kolmannella
kaudella.
“Nuorisovaltuuston vanha jäsen ei voi jatkaa suoraan kolmannelle kaudelle. Halutessaan kolmannelle kaudelle jäsenen on tultava valituksi vaalien kautta.”
Kohta 4: Lisätään maininta kahden someagentin valinnasta.
“Nuorisovaltuusto valitsee joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, viestintävastaavan sekä kaksi someagenttia.”
Kohta 4.5: Muutos viestintävastaavan tehtäviin. Poistetaan kohta:
“Viestintävastaava pitää yllä nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavia ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kunnan viestinnästä vastaavan työntekijän kanssa.”
Kohta 4.6: Muutetaan kohta someagentin tehtäväksi ja siirretään seuraavia kohtia
eteenpäin. Lisätään someagentin tehtävään:
“Someagentin tehtäviin kuuluu nuorisovaltuuston toiminnan mainostaminen ja siitä tiedottaminen. Someagentti pitää yllä nuorisovaltuuston sosiaalisen median
kanavia ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kunnan viestinnästä vastaavan työntekijän kanssa.”
Kohta 7.1: Poistetaan maininta kokoontumisista lukuun ottamatta kesäkuukausia.
“Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen kuukausi, sekä järjestää
vuosittain vähintään yhden yleisen kokouksen.”
_________
Hyvltk 21.4.2020 § 40
Nuorisovaltuuston lausunnon pohjalta toimintasääntöluonnosta on muokattu nuorisovaltuuston ehdotuksen mukaisesti siten, että kohtaan 3.3. ehdotetut sisältömuuPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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tokset on tehty kohtaan 3.2. Sen sijaan kohtaan 4 ehdotettuja lisäyksiä kahdesta
someagentista ja näiden tehtävänkuvista ei ole lisätty toimintaohjeluonnokseen, sillä
viestintävastaava nimike on virallisempi ja on selkeämpi, kun vastuu on nimetty tietylle henkilölle. Viestintävastaava voi kuitenkin halutessaan itse nimittää nuorisovaltuustosta someagentit ja sopia viestinnän painopisteistä. Kohta 7.1. muutettu nuorisovaltuuston päätöksen mukaiseksi.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen nuorisovaltuuston
toimintasäännön hyväksymistä.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LIIKUNTAPAIKKAMAKSUJEN TARKASTAMINEN
Hyvltk 21.4.2020 § 41
Kevään sisäliikuntakausi on ollut poikkeuksellisen lyhyt koronaepidemian takia.
Syksyn vakiovuorojen haku lähestyy ja näitä varten hyvinvointilautakunta on
päättänyt jo aikaisemmin tarkastaa vuodesta 2015 voimassa olleet liikuntapaikkamaksujen hinnat. Liikuntapaikkojen osalta muutoksia aiempaan on siltä osin,
että keskustan alakoulun salia remontoidaan telinevoimistelukäyttöön, eikä se ole
muiden lajien käytettävissä. Lisäksi helmikuun alusta käytössä olleen Isokyrö
Areenan siivouskulut ovat tarkentuneet. Hintojen korotukset isompien liikuntatilojen kohdalla perustuvat todellisiin siivouskuluihin.
Hyvinvointilautakunnalla on hallintosäännön 35 § 1. momentin 2. kohdan perusteella toimivalta päättää palvelujen käyttömaksuista tehtäväalueellaan.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset liikuntapaikkamaksut, jotka astuvat voimaan
1.8.2020 alkaen.
KÄSITTELY:
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan Pohjankyrön talon ulkopaikkakuntalaisten vuokran osalta.
PÄÄTÖS:
Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liikuntapaikkamaksut kokonaisuudessaan liitteenä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN DELEGOINTI VÄLIAIKAISESTI
Hyvltk 21.4.2020 § 42
Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19–
koronavirusinfektiosta 11.3.2020. Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen
vuoksi 16.3.2020. Epidemianetenemisen hidastamiseksi julkisia kokoontumisia
on rajoitettu ja muun ohella kunnallisten palveluiden merkittävistä rajaamistoimenpiteistä päätetty. Määräykset eivät koske kunnan toimielimiä. Kokouksia ei
kielletä pitämästä. Varotoimenpiteinä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää kokouksissa vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Poikkeusoloissa tehtävät päätökset vaativat monesti nopeaa päätöksentekoa. Yksi keino vähentää kokouksia ja varmistaa riittävän nopea päätöksenteko
on, että toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on
mahdollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista
tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista
peruuttaa. Isonkyrön kunnanhallintosäännön 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.
Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perustuu
valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisvarautumisen
velvoitteeseen. Tilanne voi vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toimia.
Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet. Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, joten
erityistoimivallankäyttöönotto ja päätösvallan välitön delegointi hyvinvointijohtajalle on perusteltua.
Hallintosäännön 27 § momentin 4 perusteella lautakunta voi delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle eli hyvinvointilautakunta voi delegoida toimivaltaansa hyvinvointijohtajalle.
Lisätietoja antaa hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Pasi Myllyniemi puh.
040 702 3675, pasi.myllyniemi@outlook.com.
PUHEENJOHTAJAN SELOSTUS:
Hyvinvointilautakunta päättää hallintosäännön 61 §:n nojalla seuraavaa:
Hyvinvointijohtaja käyttää Isonkyrön kunnan hallintosäännön määrittelemästä
toimivallasta poiketen hyvinvointilautakunnan päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi:
1) milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista palvelualueen sisällä,
2) taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista,
3) tiedottamista,
4) palvelualueen yksiköiden toimintaa ja käyttöä,
5) muuta poikkeusoloissa välttämätöntä päätöstä,
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joiden päättäminen on välttämätöntä eikä lautakunnan kutsuminen ole mahdollista tai lautakuntaa ei saada päätösvaltaiseksi poikkeustilanteesta johtuen.
Hyvinvointijohtaja tekee oman palvelualueen ylittäviä toimienpiteitä koskevat päätökset yhteistoiminnassa kunnan poikkeusolojen johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan kanssa.
Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä ja ne raportoidaan heti hyvinvointilautakunnalle sähköisesti. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää hyvinvointilautakunta erikseen tai viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan selostuksen mukaisesti.
Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Antti Iivari poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian päätöksenteon ajaksi klo 19.00-19.27, jolloin pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Pasi Myllyniemi. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta hallintosäännön 169 § mukaisesti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Hyvltk 18.2.2020 § 27
Hallintosäännön 35 § 1. kohdan mukaan hyvinvointilautakunta päättää nuoriso- ja
liikuntajärjestöjen sekä kulttuuritoimintaan tarkoitettujen perus- ja kohdeavustusten perusteista ja jakamisesta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalveluiden avustusohjeet ja julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2020 kaikkien avustusten erityisteemana on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 2.3.2020. Hakuaika päättyy ke
31.3.2020 klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida, muutoin kuin siinä
tapauksessa, että haettavien avustusten summa alittaa avustuksiin budjetoidun
rahasumman. Myöhästyneet hakemukset käsitellään palautusjärjestyksessä ja
mahdollisia avustuksia myönnetään budjetin sallimissa rajoissa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 21.4.2020 § 43
Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia haki määräaikaan mennessä yhteensä 13
hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitteiden vuoksi kaikki hakijat eivät ole pystyneet toimittamaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset kulttuurin kohdeavustukset ja ne maksetaan avustusohjeen mukaisesti hyväksyttyjä tositteita vastaan. Lisäksi niiden yhdistysten
osalta, jotka eivät vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja ole pystyneet vielä toimittaa vaaditaan näiltä avustusohjeessa lueteltujen asiakirjojen toimittaminen ennen avustuksen maksamista.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pasi Myllyniemi, Veli-Matti Ojaluoma ja Helena Tuuri-Tammela
poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo
19.28-19.36.
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Hallintosäännön 165 § mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa
poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi
kokous valitsi Sami Nikulan yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Hyvltk 18.2.2020 § 27
Hallintosäännön 35 § 1. kohdan mukaan hyvinvointilautakunta päättää nuoriso- ja
liikuntajärjestöjen sekä kulttuuritoimintaan tarkoitettujen perus- ja kohdeavustusten perusteista ja jakamisesta.
Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Antti Iivari puh. 050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalveluiden avustusohjeet ja julistaa nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset
haettavaksi yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Kulttuuritoiminnan avustukset julistetaan haettavaksi kohdeavustuksina.
Vuoden 2020 kaikkien avustusten erityisteemana on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen.
Hakuilmoitus julkaistaan Pohjankyrö-lehdessä ma 2.3.2020. Hakuaika päättyy ke
31.3.2020 klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida, muutoin kuin siinä
tapauksessa, että haettavien avustusten summa alittaa avustuksiin budjetoidun
rahasumman. Myöhästyneet hakemukset käsitellään palautusjärjestyksessä ja
mahdollisia avustuksia myönnetään budjetin sallimissa rajoissa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Hyvltk 21.4.2020 § 44
Liikunta- ja nuorisopalveluiden avustuksia haki kaiken kaikkiaan määräaikaan
mennessä yhteensä 25 hakijaa. Koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitteiden
vuoksi kaikki hakijat eivät ole pystyneet toimittamaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja.
Avustusohjeessa todetaan, että avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan merkitys kunnan järjestämän toiminnan kannalta, avustuksen tarve, toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä omarahoitus ja muualta saadut avustukset.
Merkitystä kunnan järjestämän toiminnan kannalta on arvioitu siten, tarjoaako
kunta vastaavaa toimintaa. Avustuksen tarvetta on arvioitu hakijan tuloslaskelman ja taseen, sekä toiminta-/rahoitussuunnitelman perusteella. Tarkoituksessa,
laadussa ja laajuudessa on huomioitu toiminnan tarkoitus ja jäsenmäärä. Omarahoitusosuus on huomioitu kohdeavustuksissa. Näiden edellä lueteltujen seikkojen
perusteella on avustussummaa painotettu eri kertoimien avulla. Lisäksi aikaisemmista vuosista poiketen Kyrön Voiman jaostoille avustukset on myönnetty
suoraan, eikä pääseuran kautta.
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HYVINVOINTIJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset liikunta- ja nuorisopalveluidenavustukset. Avustukset maksetaan avustusohjeen mukaisesti hyväksyttyjä tositteita vastaan. Lisäksi
niiden yhdistysten osalta, jotka eivät vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja ole
pystyneet vielä toimittaa, vaaditaan näiltä avustusohjeessa lueteltujen asiakirjojen
toimittaminen ennen kyseessä olevan avustuksen maksamista.

KÄSITTELY:
Keskustelun kuluessa Heidi Sivula Johanna Talson kannattamana ehdotti, että Kyrön Voiman telinevoimistelijoiden kohdeavustus pudotetaan 5000 eurosta 2000 euroon ja erotuksena oleva 3000 euroa jaetaan lautakunnan harkinnan mukaan muiden hakeneiden kesken siten, että se hyödyttää kuntalaisia eri harrastusten parissa.
Puheenjohtaja totesi, koska tehtiin hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, on äänestettävä ja teki seuraavan nimenhuutoäänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat hyvinvointijohtajan pohjaehdotuksen kannalla
äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Heidi Sivulan esityksen kannalla, äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä (Myllyniemi, Mäntylä, Niemi, Ojaluoma, Sivula ja Talso).
Äänestystuloksen perusteella lautakunta jatkoi asian käsittelyä vastaehdotuksen
mukaisesti. Keskustelun tuloksena lautakunta päätti jakaa yksimielisesti 3000 euroa siten, että kohdeavustuksiin myönnetään lisää Isonkyrön eläkeliitolle 100 €,
Kyrönmaan koiraharrastajille 50 €, Kyrön Voiman pääseuralle 200 € sekä yleisavustuksiin Isonkyrön eläkeliitolle 500 €, Isonkyrön helluntaiseurakunnalle 50 €,
Isonkyrön ratsastajille 100 €, Isonkyrön voimistelijoille 1200 €, Kyrön Voiman jalkapallojaostolle 100 €, Pohjankyrön urheiluautoilijoille 500 € ja Vainion vesoille 200
€. Ja että avustusten maksatusmenettely on hyvinvointijohtajan ehdotuksen mukainen.

PÄÄTÖS:
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 0 – 6 Sivulan ehdotus hyväksyttiin. Myönnetyt avustukset kokonaisuudessaan liitteenä. Esittelijä jätti eriävän mielipiteen muutetuista avustussummista.
Puheenjohtaja totesi, että avustusten maksatus toteutetaan hyvinvointijohtajan ehdotuksen mukaan avustusohjeen mukaisesti hyväksyttyjä tositteita vastaan. Lisäksi niiden yhdistysten osalta, jotka eivät vuosikokouksen vahvistamia asiakirjoja ole
pystyneet vielä toimittaa, vaaditaan näiltä avustusohjeessa lueteltujen asiakirjojen
toimittaminen ennen kyseessä olevan avustuksen maksamista.
Merkittiin, että Sami Nikula poistui esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 19.36 ja kokonaan kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 20.46.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Hyvltk 21.4.2020 § 45
Hyvinvointijohtaja
Henkilöstöasiat:

§ 20, 22, 23, 24, 28, 34

Muut asiat:

§ 2, 3, 4/2020

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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 41, 42, 43, 44
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: 38, 39, 40, 45
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 41, 42, 43, 44

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

