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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 181 §
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistui kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että tekninen johtaja Petri Hänninen tulee
kokouksen alkuun esittelemään vesilaitosinvestoinnin tämänhetkistä tilannetta, mikä
hyväksyttiin.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 182 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Jaatinen ja Tommi Laine.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUTUS ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTIIN
Khall 183 §
Isonkyrön kunnan suorassa omistuksessa on tällä hetkellä 14 vuokra-asuntoa. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy on Isonkyrön kunnan omistama osakeyhtiön, joka omistaa 203 vuokra-asuntoa.
Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen käyttöikä alkaa olla korkea ja
asunnot vaativat joko nyt tai lähitulevaisuudessa isompaa remonttia. Kunnan suorassa omistuksessa olevista asunnoista on tällä hetkellä vuokrattuna 12 kpl eli noin
85 %.
Asuntosihteeri-isännöitsijä on kartoittanut, mistä suorassa omistuksessa olevista
asunnoista voitaisiin luopua. Tällaiseksi on osoittautunut As Oy Lehmäjoen Utopia
(Kaurajärventie 33 a 3) rivitalo, jossa Isonkyrön kunnan omistama asunto on tällä
hetkellä tyhjillään. Kunta omistaa As Oy Lehmäjoen Utopiasta asunnon 3 (2h+k+s
60 m2) hallintaan oikeuttavat osakkeet. Asunto on rakennettu vuonna 1985 ja on alkuperäisessä kunnossa sekä sähkölämmitteinen. Viimeisin vuokra on ollut 486 €/kk
ja yhtiövastike 120 €/kk.
Myöhemmin on tarkoitus pohtia asiaa yksittäisten asuntojen kohdalla niiden mahdollisesti vapautuessa.
Hallintosäännön 94 §:n mukaan käyttöomaisuuden myynnistä ja vuokraamisesta
päättää kunnanhallitus, ellei se ole edellä olevan mukaan lautakunnan tehtävänä.
Tällaisen irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus tai lautakunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille tai viranhaltijoille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuudet kunnanjohtajalle asettaa julkisesti myytäväksi, hyväksyä tai hylätä ylimmän annetun tarjouksen ja tarvittaessa myydä parhaaksi katsomillaan ehdoilla As Oy Lehmäjoen Utopian asunnon 3 hallintaan oikeuttavat osakkeet.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

23.11.2020

Sivu

346

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.1.2021 ALKAEN
Khall 184 §
Valtioneuvosto on päättänyt 29.8.2019 Isonkyrön kunnan siirtämisestä Pohjanmaan
maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021 alkaen.
Valtioneuvosto on muuttanut 25.6.2020 antamallaan päätöksellä pelastustoimen
alueista annettua päätöstä siten, että Etelä-Pohjanmaan pelastusalueeseen kuuluviin kuntiin on lisätty Isonkyrön kunta 1.1.2021 alkaen.
Edellä mainittuihin päätöksiin liittyen Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus on päivitettävä niin, että siinä huomioidaan Isonkyrön kunnan kuuluminen Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueeseen 1.1.2021 alkaen.
Seinäjoen kaupunginvaltuusto on 9.11.2020 § 105 hyväksynyt liitteestä ilmenevän
1.1.2021 voimaantulevan Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja päättänyt lähettää sen muiden sopimuskuntien hyväksyttäväksi.
Seinäjoen kaupunginhallitus pyytää Isonkyrön kuntaa käsittelemään Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen 1.1.2021 alkaen voimaantulevan yhteistoimintasopimuksen.
Isonkyrön kuntaosuus Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksessa vuodelle 2021 on
447.110 €.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen 1.1.2021 voimaantulevan Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen Isonkyrön osalta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA
Khall 185 §
Noora Suvanto pyytää 30.10.2020 päivätyllä kirjeellään eroa sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kunnanvaltuusto on 23.1.2020 valinnut Noora Suvannon sivistyslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää
eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan luottamushenkilö
pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka,
kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 78.§ §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto myöntää Noora Suvannolle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja
2) kunnanvaltuusto valitsee sivistyslautakuntakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN TÄYDENTÄMINEN
Nuva 21.10.2020 § 23
Nuorisovaltuustosta on eronnut jäsen ja varajäsen kesken toimikauden. Nykyinen varajäsen ei siirry varsinaiseksi jäseneksi, joten täydennetään jäsenen ja varajäsenen
paikat. Olemme vapaamuotoisesti ilmoittaneet ja hakeneet täydennystä.
TOIMINTAEHDOTUS:
Täydennetään jäsen ja varajäsen.
PÄÄTÖS:

Nuorisovaltuusto hyväksyy uudeksi jäseneksi Joona Ahon ja varajäseneksi Tea Kujalan.
__________

Khall 23.11.2020 § 186
Nuorisovaltuuston jäsen Janika Sillanpää on pyytänyt eroa luottamustoimesta opiskelupaikkakunnalle muuton takia. Myös nuorisovaltuuston varajäsen Nelli Salokaski
on pyytänyt eroa nuorisovaltuuston varajäsenyydestä toisella paikkakunnalla tapahtuvan opiskelun vuoksi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston ehdotuksen mukaisesti nuorisovaltuuston uudeksi jäseneksi Joona Ahon ja varajäseneksi Tea Kujalan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KOTISEUTUYHDISTYS RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA / LAINAAJAN JATKAMINEN
Khall 17.6.2020 § 99
YHYRES-kehittämisyhdistys on puoltanut rahoitettavaksi Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry:n Napuen taistelu tutuksi -hankkeen, jonka tavoitteena on elävöittää Napuen
taistelun historiaa sekä tiedon siirtäminen tuleville/nuoremmille sukupolville. Hankkeessa myös elävöitetään historiaa 1700-luvun karoliinisotilaiden varusteilla sekä
asusteilla. Hankkeen aikataulu on 3.6.2019–31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 41.571,48 euroa. YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuus on 31.178,61 euroa.
Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry anoo 14.6.2019 saapuneella kirjeellään kunnalta
hankkeeseen väliaikaista rahoitusta 31.178,61 euroa siten, että lainan takaisinmaksu tapahtuu hankkeen loppuun mennessä.
Hallintosäännön 20 §:n 25) kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- myöntää Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry:n Napuen taistelu tutuksi -hankkeeseen
väliaikaista rahoitusta 31.178,61 euroa
- laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta
- laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin 31.12.2020 mennessä
- mikäli hankkeelle ei myönnetä haettua YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuutta, tulee kunnan antama laina maksaa siltä osin välittömästi takaisin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jari Viertola ja Sirkku Rajamäki poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi)
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.30-18.32. Pöytäkirjantarkastajaksi
Jari Viertolan sijaan valittiin Erkki Kuusikko tämän pykälän osalta.
__________

Khall 23.11.2020 § 187
Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry anoo kirjeellään 14.11.2020 kunnalta 18 kk lisää
maksuaikaa Napuen taistelu tutuksi -hankkeen jäljellä olevaan väliaikaiseen rahoitusosuuteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Oheismateriaalina kunnanhallitukselle jaetaan Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry:n hakemus.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- myöntää Isonkyrön kotiseutuyhdistys ry:n Napuen taistelu tutuksi -hankkeelle 18
kuukautta lisämaksuaikaa eli jäljellä oleva lainamäärä 21.178,61 euroa on maksettava kunnalle takaisin 30.6.2022 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jari Viertola ja Sirkku Loukola poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.47-18.50.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOPIMUS ISONKYRÖN KUNNAN JA VAPAAEHTOISJÄRJESTÖJEN YHTEISTOIMINNASTA
Khall § 188
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tulee edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä, sekä edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Valmiuslailla (1552/2011) suojataan mm. väestöä
sekä turvataan sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpidetään oikeusjärjestystä
ja perusoikeuksia myös poikkeusolojen aikana.
Osana Isonkyrön kunnan varautumista on valmisteltu sopimus yhteistoiminnasta
kunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken erilaisissa häiriötilanteissa.
Kunta korvaa sopimuksen mukaan kunnan toimeksiannosta tapahtuvan hälytystoiminnasta Vapepalle 400 € (alv. 0%) kokoontumiseen johtaneesta hälytyksestä. Saman tehtävän jatkuessa yli 72 h neuvotellaan toiminnan jatkamisesta ja korvauksesta tapauskohtaisesti sopimusosapuolten kesken.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hyvinvointijohtaja Antti Iivari,
puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 12.11.2020 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 189 §
Kunnanvaltuuston 12.11.2020 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•
•
•
•
•
•
•

Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2021 alkaen
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019/Toimenpiteet
Tuloveroprosentin vahvistaminen
Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksyminen
Vesihuoltolaitoksen taksan korotus
Sidonnaisuusilmoitukset

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 12.11.2020 §:t 27-31 ja 33 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan
ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai asetusten vastaisia

-

toteaa, että kunnanvaltuusto on 12.11.2020 § 32 päättänyt äänin 25-2 kunnanhallituksen ehdotuksen hyväksymisestä. Asiassa on päädytty äänestykseen
KD:n valtuustoryhmän kannattamattomasta ryhmäehdotuksesta. Voimassa
olevan hallintosäännön 132 §:n mukaan äänestykseen otetaan pohjaehdotus
ja kannatetut ehdotukset ja se ei sisällä erityismääräyksiä ryhmäehdotuksen
ottamisesta äänestykseen ilman kannatusta. Näin ollen KD:n valtuustoryhmän
ryhmäehdotusta ei olisi tullut ottaa äänestykseen. Ottaen huomioon äänestyksen lopputuloksen, menettelyvirheellä ei ole voinut olla vaikutusta asiassa tehdyn päätöksen lopputulokseen

-

panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 190
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuusto

20.10.2020
21.10.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall § 191
1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin päätös 28.10.2020;
Malminetsintälupa myönnetty Oy Zawar Resources Finland Ltd:lle
Alueen nimi, sijainti ja koko: Huissi, Ilmajoki ja Isokyrö, 638,9 ha
2. ELY-keskuksen päätös 6.11.2020/KEHA/9365/2020;
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimialueen muutos
3. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 23.10.2020 § 172:
Tiedote suoritehintojen korotuksesta vuodelle 2021
4. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 23.10.2020 § 174:
Lisälasku Covid-19 aiheuttamasta tulonmenetyksestä
5. E-P:n sairaanhoitopiirin alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset 15.11.2020
ja 23.10.2020
6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/14593/2020; Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle
7. Kuntaliiton päivitetyt koronavirusinfektio-ohjeet 22.10.2020
8. E-P:n sairaanhoitopiirin Kuntainfo 12.11.2020
9. E-P:n ELY-keskuksen kirje 12.11.2020; Kyrönjoen neuvottelukunnan jäsenten
päivittäminen
10. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/11211/2020/9.11.2020; Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2021
Isokyrö
Asukkaiden
lukumäärä

Liikunnan
lask.peruste

Alle 29
vuotiaat

Nuorisotyön
lask.peruste

Valt.osuuden
lask.peruste
yhteensä

4.522

54.264

1.279

19.185

73.449

11. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje VN/25362/2020 17.11.2020;
Koronaepidemiaan liittyvien Suomeen matkustamisen ja maahan tulon terveyssuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
12. E-P:n sairaanhoitopiirin alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin päätökset 16.11.2020

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VESIHUOLTOLAITOKSEN AJANKOHTAISKATSAUS
Khall 192 §
Kokouksen aluksi tekninen johtaja Petri Hänninen esitteli vesihuoltolaitoksen investointihankkeen ajankohtaisen tilanteen. Esittely merkittiin tiedoksi.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.25-18.40.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 183, 186 - 189
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: 181, 182, 184, 185, 190, 191, 192
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 183, 186 - 189
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