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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 1

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä Reino Hintsa, Helena
Tuuri-Tammela ja Jari Viertola sekä valtuuston puheenjohtajistosta Matti Vaissalo.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 2
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Viertola ja Jaakko Pukkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 17.12.2020 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall § 3
Kunnanvaltuuston 17.12.2020 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen
Eroanomus luottamustoimesta
Jäsenen valitseminen Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon
Muut asiat

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

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai asetusten vastaisia

-

panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

11.1.2021

Sivu

4

VUODEN 2021 TONTTIKAMPANJA
Jaosto 7.12.2020 § 52
Vuosina 2019-2020 on ollut voimassa erilaisia tonttikampanjoita omakotitalotonttien
myynnin vauhdittamiseksi.
Vuonna 2020 on ollut voimassa kunnanhallituksen tai elinkeino- ja kaavoitusjaoston
päätöksillä seuraavat kampanjat:
1) Alennettu Peippoosen asuinalueen tonttien hinta 2,50 €/m2 hintaan 1,00 €/m2
määräaikaisesti vuosille 2019-2020. Peippoosen tonttien hinta on kampanja-aikana
aikana ollut 1.842-2.476 euroa. Kampanja on koskenut alueen tontteja, joissa on
kunnallistekniikka rakennettuna.
Lisäksi Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen perusteella
mahdollisille Peippoosen tontin ostajille on päätetty tarjota mahdollisuutta vuokrata
Kamarintie 5:n vapaana olevia asuntoja hintaan 150 euroa/kk ja mahdollisuutta asua
edullisesti vuokralla lähellä rakennusprojektia. Vuokrasopimus voidaan tehdä kyseisellä hinnalla sen jälkeen, kun rakennuslupa kampanjatontille rakennettavalle asuinrakennukselle on myönnetty. Vuokrasopimus voi olla voimassa alennetulla hinnalla
jopa 12 kk.
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:llä ei ole kuitenkaan tällä hetkellä vapaita vuokraasuntoja Kamarintiellä.
2) Seuraavilla asuinalueilla on tarjottu yksittäisiä rakentamattomia tontteja kampanjahintaan 110 € / tontti kampanja-ajalla 10.2.-18.12.2020:
Koulukeskuksen alue:
-

korttelin 413 tontti nro 2 osoitteessa Forsmannintie 8,
korttelin 413 tontti nro 3 osoitteessa Forsmannintie 10,

Välimäen alue:
-

korttelin 533 tontti nro 6 osoitteessa Paavolantie 5,
korttelin 534 tontti nro 18 osoitteessa Suomantie 5,
korttelin 638 tontti nro 1 osoitteessa Pysäkkitie 34,

Riihimäen alue:
-

korttelin 710 tontti nro 1 osoitteessa Riihimäentie 1,
korttelin 711 tontti nro 2 osoitteessa Riihimäentie 2,
korttelin 711 tontti nro 1 osoitteessa Riihimäentie 3,

Taipaleen alue:
-

korttelin 674 tontti nro 1 osoitteessa Sirppitie 16,
korttelin 674 tontti nro 2 osoitteessa Sirppitie 18,
korttelin 675 tontti nro 1 osoitteessa Sirppitie 24,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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korttelin 679 tontti nro 1 osoitteessa Sirppitie 7,
korttelin 679 tontti nro 2 osoitteessa Sirppitie 5,
korttelin 679 tontti nro 3 osoitteessa Sirppitie 3,
korttelin 680 tontti nro 1 osoitteessa Taipaleentie 30.

Rakennuslupa tulee kampanjatonteille hakea vuoden 2020 aikana ja rakentaminen
tulee aloittaa yhden vuoden kuluessa ostopäivästä. Ostaja sitoutuu rakentamaan
tontille asemakaavan mukaisen asuinrakennuksen. Muussa tapauksessa tontin ostaja maksaa kunnalle sakon, jonka määrä on 10.000 euroa. Kunnanhallitus voi kirjallisesta anomuksesta, erityisin perustein, myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle. Tonttien myynti alkaa 10.2.2020. Yksi tontti rakentajaa kohden. Ostajaa sitoutuu suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan rakennustarkastusviranomaisen antamia rakentamisohjeita. Tontin edelleen luovutus on kielletty.
3) Vuoden 2020 aikana Lapinmäen asuintontille rakentamisen aloittaneet palkitaan
pihasuunnittelulla ja/tai sisustussuunnittelulla. Yhteensä enintään 1.000 euron (sis.
ALV) avustus maksetaan rakentajalle käyttöönottokatselmuksen jälkeen kuitteja
vastaan. Avustusta on haettava viimeistään vuoden kuluessa käyttöönottokatselmuksesta.
Lapinmäestä on vuoden 2020 aikana myyty yksi tontti, mutta rakentaminen ei ala
vielä vuoden 2020 aikana.
Vuoden 2021 osalta on valmisteltu edelleen tonttikampanjan ehtoja alla olevan mukaisesti.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää:
1) ehdottaa kunnanhallitukselle, että Peippoosen asuinalueen tonttien hinnaksi
määrätään 1 €/m2 toistaiseksi,
2) ehdottaa kunnanhallitukselle, että 110 €/tontti -kampanjaa jatketaan edellä mainituilla alueilla kampanja-ajalla 4.1.-17.12.2021 siten, että kampanjaehdot ovat
muilta osin entiset,
3) ehdottaa kunnanhallitukselle, että Riihimäen uuden alueen
1. korttelin 750 tontin numero 4 (osoitteessa Kivikkokuja 5),
2. korttelin 750 tontin numero 5 (osoitteessa Kivikkokuja 6) sekä
3. korttelin 752 tontin numero 1 (osoitteessa Kivikkokuja 2)
hintaa alennetaan 50 % toistaiseksi,
4) että vuoden 2021 aikana Lapinmäen asuintontille rakentamisen aloittaneet palkitaan pihasuunnittelulla ja/tai sisustussuunnittelulla. Yhteensä enintään 1.000 euron (sis. ALV) avustus maksetaan rakentajalle käyttöönottokatselmuksen jälkeen
kuitteja vastaan. Avustusta on haettava viimeistään vuoden kuluessa käyttöönottokatselmuksesta,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5) että Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen perusteella
tontin ostajille tarjotaan mahdollisuutta vuokrata Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n
vapaana olevia asuntoja hintaan 150 euroa/kk. Asuntosihteeri hyväksyy vuokralaisen ja vuokrattavan asunnon. Vuokrasopimus voidaan tehdä kyseisellä hinnalla sen jälkeen, kun rakennuslupa tontille rakennettavalle asuinrakennukselle
on myönnetty. Vuokrasopimus voi olla voimassa alennetulla hinnalla enintään 12
kk.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 11.1.12021 § 4
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston ehdotuksen.

KÄSITTELY: Asian käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja täsmensi päätösehdotustaan siten, että
kunnanhallitus hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston ehdotuksen ja kohdassa 3
tarkoitettuja Riihimäen uuden alueen tontteja kutsutaan jatkossa Kivikkokujan alueeksi.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan täsmennetty ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT JA ALUSTAVAT KOKOUSPÄIVÄT VUONNA 2021
Khall § 5
Kunnanhallitus 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.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa on neuvoteltu alustavista kokouspäivistä
vuonna 2021.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2021 pääsääntöisesti virastotalossa joka kolmas maanantai klo 18.15 alkaen;

-

päättää, että kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kokouspäivää edeltävänä torstaina, mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla.

-

merkitsee tiedoksi, että vuodelle 2021 suunnitellut alustavat kokouspäivät ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

PÄÄTÖS:

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

11.1.
1.2.
22.2.
15.3.
29.3.
19.4.
3.5.
24.5.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA VUONNA 2021
Khall § 6
Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina, kesällä heinäkuussa 4 viikkoa sekä joulukuussa joulun ja uudenvuoden välisenä aikana.
Kiinnioloaikana palvelualueet järjestävät tarvittavan päivystyksen ja määräaikaistehtävien hoidon. Päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- Isonkyrön kunnanvirasto pidetään suljettuna kesällä heinäkuussa neljä viikkoa,
arkipyhän ja viikonlopun väliin sattuvana yksittäisenä arkipäivänä sekä joulun ja
uudenvuoden välisenä aikana. Vuonna 2021 kunnanvirasto pidetään suljettuna
helatorstain jälkeisenä perjantaina 14.5., kesällä 5.7.-30.7.2021 sekä 23.–
31.12.2021
- palvelualueet järjestävät tarvittavat päivystykset ja huolehtivat välttämättömistä
töistä
- päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla
- kunnanviraston henkilökunta käyttää kiinnioloajan poissaoloihin kertyneitä vuosilomapäiviään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Khall § 7
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä
päätettävä vastuuhenkilöistä.
Kunnanhallitus päättää em. asioista yleishallinnon ja talouden osalta. Valmisteltu tulosyksikköjako on talousarvioesityksen mukainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja vahvistaa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti käyttötalousosan määrärahat
ja kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HULEVESIEN HALLINTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA - HULEVESIMÄÄRÄYS
Tekn.ltk 8.12.2020 § 113
Isonkyrön kunta on rakentanut hulevesiverkostoja asemakaavoitetuille alueille 90luvulta lähtien. Hulevesi verkostoihin ohjataan tonteilta, kaduilta ja alueilta tulevia,
sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten kuivatusvesiä. Hulevesiverkostoina toimivat
asemakaava-alueella avo-ojat ja hulevesiputkistot. Kunnan alueella on olemassa
paljon myös asemakaavoitettuja alueita, joille hulevesiverkostoa ei vielä ole rakennettu. Näillä alueilla kiinteistöjen hulevesiä on mahdollisesti johdettu myös jätevesiviemäriin, ellei niitä muulla tavoin ole voitu hallitusti pois johtaa. Jätevesiverkostoon johdetut hulevedet aiheuttavat jäteveden puhdistusprosessissa isoja ongelmia
ja lisäävät kustannuksia.
Tekninen lautakunta on käsitellyt Isonkyrön kunnan asemakaava-alueiden hulevesien hallintasuunnitelman 10.9.2019 § 78. Suunnitelmassa on esitetty yleiset periaatteet Isonkyrön kunnan asemakaavoitetun alueen hulevesien hallintaan ja hulevesiverkoston laajentamiseen.
Hulevesien hallinnan järjestämisen tavoitteena on, että hulevesistä tavanomaisissa
oloissa ei aiheudu haittaa terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle tai omaisuudelle.
Edelleen tavoitteena on, että häiriötilanteissa hulevesistä aiheutuvat haitat jäisivät
mahdollisimman vähäisiksi. Hulevesien hallinnan järjestämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista koskevissa
säännöksissä. Muun ohessa yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mahdollisuudet vesihuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen, ja yleiskaavaan merkitään tarvittaessa hulevesien hallintaan liittyvät aluevaraukset. Näitä aluevarauksia
tarkennetaan asemakaavassa ja mahdollisissa rakentamistapaohjeissa. Myös katusuunnitelmat sekä puistojen ja yleisten alueiden suunnitelmat sisältävät tarpeen mukaan hulevesien hallintaan liittyviä asioita.
Kiinteistökohtaista hulevesien hallintaa voidaan ohjata kaavamääräysten ja rakennuslupamääräysten ohella myös erikseen annettavilla maankäyttö- ja rakennuslain
103 j §:n tarkoittamilla kunnan hulevesimääräyksillä. Myös kuntien rakennusjärjestyksissä ja muissa kunnallisissa määräyksissä voi olla hulevesiä koskevia määräyksiä. Kunta voi määrätä hulevesien käsittelystä kiinteistöllä myös tontin luovutusehdoissa tai maankäyttösopimuksissa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 13 a (22.8.2014/682) luvun nojalla annettavat hulevesimääräykset voivat koskea koko kunnan aluetta tai sen osaa. Hulevesimääräykset
eivät saa olla kiinteistön omistajan tai haltijan näkökulmasta kohtuuttomia. Mikäli
yleiskaavassa tai asemakaavassa on annettu hulevesiä koskevia määräyksiä, ovat
ne ensisijaisia suhteessa kunnan hulevesimääräyksiin.
Hulevesimääräykset voivat maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n 3 momentin mukaan koskea:
1)

hulevesien määrää, laatua, maahan imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua
sekä hulevesien käsittelyä kiinteistöllä;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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2)

kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hulevesijärjestelmään; ja

3)

muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liittyviä seikkoja.
Kunnan hulevesimääräysten ohella maankäyttö- ja rakennuslain 103 k § mahdollistaa kiinteistökohtaisten määräysten antamisen hulevesistä aiheutuvan
haitan poistamiseksi. Toisin kuin hulevesimääräykset, jotka ovat ns. yleisiä
määräyksiä, maankäyttö- ja rakennuslain 103 k §:n mukaiset määräykset annetaan aina tapauskohtaisesti valituskelpoisella hallintopakkopäätöksellä.

1.

Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueilla
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n mukaan kunnan tehtävänä on hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella. Asemakaava-alueilla on
yleensä paljon katettuja pintoja ja päällystettyjä alueita kuten kattoja, katuja ja
paikoitusalueita. Hulevesistä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi asemakaava-alueilla tarvitaankin hulevesien suunnitelmallista kokonaishallintaa. Näistä syistä lainsäädännössä on lähdetty siitä, että kunnan tehtävänä on asemakaava-alueella järjestää hulevesien keskitetty poisjohtaminen
ja käsittely.

2.

Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueiden ulkopuolella
Asemakaava-alueiden ulkopuolella ei yleensä ole kiinteistökohtaisten toimenpiteiden ohella tarvetta huleveden hallinnalle laajoina kokonaisuuksina. Lisäksi
asemakaava-alueiden ulkopuolella voivat tulla sovellettavaksi vesilain säännökset ojituksen luvanvaraisuudesta ja ojitustoimituksesta. Asemakaava-alueiden ulkopuolellakin on kuitenkin noudatettava hulevesien hallinnan yleisiä periaatteita ja tavoitteita.

3.

Toimivaltainen viranomainen
Hulevesien hallinnan kulloisetkin Isonkyrön kunnan toimivaltaiset viranomaiset
määrätään Isonkyrön kunnan hallintosäännössä. Määräysten kirjoittamisen
hetkellä maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun tarkoittamana monijäsenisenä
toimielimenä, joka käyttää tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslain 103
k §:n tarkoittamia pakkokeinoja, toimii Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n 2 momentin mukaisena kunnan määräämänä viranomaisena, joka voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistön hulevesien johtamisesta kunnan hulevesijärjestelmään, toimii Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n mukaiset rajakohdat osoittaa tekninen
lautakunta.
Voimassa oleva vesihuoltolaki kieltää kiinteistöjen hulevesien johtamisen jätevesiviemäriin. MRL 103 i § mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella ja MRL 103 h § kiinteistön omistaja tai haltija
vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja
rakennelmista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MRL 103 n § mukaan kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Käyttötalouden menoissa
vuoden 2021 talousarviossa hulevesien hallintaan on varattu 14.000 € määräraha.
Lisäksi hulevesijärjestelmien rakentamiskustannuksia katetaan vuosittain päätettävillä investointimäärärahoilla.
Tekninen palvelualue on valmistellut Isonkyrön kunnan hulevesimääräyksen, jossa
määritellään kunnan hulevesiverkoston ja kiinteistön hulevesijärjestelmien rajapinnat
ja vastuut asemakaava-alueilla.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

PÄÄTÖS:

1.

liitteen mukaisen Isonkyrön kunnan hulevesimääräyksen hyväksymistä.

2.

ettei Isonkyrön kunta määrää tässä vaiheessa asemakaava-alueella oleville
kiinteistöille hulevesitaksaa

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 11.1.2021 § 8
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se:
1) hyväksyy liitteen mukaiset Isonkyrön kunnan hulevesimääräykset, ja
2) päättää, ettei Isonkyrön kunta määrää asemakaava-alueella oleville kiinteistöille
hulevesitaksaa.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun siten,
että valmistelussa huomioidaan seuraavat seikat:
- valmistelussa tutkitaan mahdollisuus tiivistää asiakirjaa
- määräyskohtaiset perustelut esitetään erillisessä asiakirjassa
- määräyksessä määritellään toimivaltaiset viranomaiset teknisen lautakunnan ja
viranhaltijoiden osalta
- määräyksessä määritellään kiinteistönomistajan ja kunnan hulevesijärjestelmän
rajakohta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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valmistelussa selvitetään kunnan kustannukset hulevesijärjestelmästä käyttötaloudessa sekä mistä ko. kustannukset koostuu.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.17-18.45
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS / PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN 2020 JA PAINOPISTEET 2021
Khall § 9
Kunnallisessa johtamisessa on tärkeää, että poliittisen ja ammatillisen johdon roolit,
toimivalta ja vastuut ovat selkeät. Johtajasopimuksen avulla on mahdollista luoda yhteiset pelisäännöt kunnanjohtajan ja poliittisen johdon kesken. Johtajasopimuksen
tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda luottamusta sopimusosapuolten välille. Johtajasopimus sisältää yleisesti ottaen keskeiset
toimintaraamit kunnanjohtajan työlle velvoitteineen ja oikeuksineen. Keskeisenä sisältönä johtajasopimuksessa ovat muun muassa kunnanjohtajan työn tekemisen
edellytyksiin, palvelussuhteen ehtoihin, työn arviointiin ja mahdollisesti aiheutuvien
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita.
Isonkyrön kunnanvaltuusto on 30.11.2017 § 64 hyväksynyt kunnanjohtaja Tero Kankaanpään johtajasopimuksen. Johtajasopimus sisältää mm. kunnanjohtajan tehtävät,
vuosittaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.
Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto
käyvät vuosittain kehityskeskustelun, jossa sovitaan vuosittaiset painopisteitten toteutumisesta ja uudet tavoitteet.

Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2020:
1. Isonkyrön kunnan aseman vahvistaminen markkinointia kehittämällä ja lisäämällä
- Isonkyrön asema sekä vetovoimaisena että kehittyvänä yritysystävällisenä
kuntana niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla
- jatkuva markkinointi tulee osaksi kunnan toimintaa - ja siihen osallistuu koko
henkilökunta omalta osaltaan
- kontaktit uusien yritysten saamiseksi kuntaamme - samalla tärkeää myös jatkuva yhteydenpito ja yhteistyö kunnan nykyisten yrittäjien kanssa
- osaavan työvoiman saanti
2. Kehittyvä kunta / asuminen ja eläminen
- tiedotuksen tehostaminen kunnan tarjoamista palveluista kuntalaisille kaikilla
palvelualueilla
- tonttimarkkinoinnin tehostaminen - puitteet uusilla asuntoalueilla kuntoon
- asumismuotojen tarjonnan lisääminen sekä parantaminen
3. Isonkyrön kunnan asema maakuntamuutoksessa
- muutokseen liittyvien viranomaispalvelujen mahdolliset siirrot sekä ns. ylimaakunnallisten palvelujen jatkon selvittäminen kevään 2020 aikana
- lähipalvelujen turvaaminen kunnassa – myös lääkäripalvelut

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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4. Kunnan talouden ja toiminnan ohjaaminen
-

vuosikate kattaa poistot
kustannustehokkuus kunnan hankkeissa sekä budjettiraamissa pysyminen
hyvä yhteistyö kunnan johdon sekä luottamushenkilöiden välillä
jokainen johtoryhmän jäsen huolehtii omasta palvelualueestaan, huolehtii henkilökuntansa osaamisesta ja hyvinvoinnista sekä työtapojen kehittämisestä
- kunnanjohtaja visioi ja toteuttaa Isonkyrön kunnan ns. suuria suuntaviivoja ja
tulevaisuuden kuvaa
Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja ovat käyneet kehityskeskustelun ja vuoden 2020 tavoitteiden ja painopisteiden toteutuksesta 17.12.2020.
Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet sekä mittarit vuodelle 2021
1. Kunnan elinvoimaisuus, viestintä ja markkinointi
- toiminta uusien yritysten saamiseksi kuntaan. Tärkeää on myös jatkuva yhteydenpito ja yhteistyö kunnan nykyisten yrittäjien kanssa
Mittari: yrityskontaktit uusiin ja nykyisiin yrittäjiin
- kehittämisen tavoitteena on yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
Mittari: yritysten lukumäärän kasvu ja työllisyysprosentti
- kunnan sijainnin korostaminen osana Vaasa-Seinäjoki -kehityskäytävää
Mittari: listaus toimenpiteistä
- kunnan näkyvyyden lisääminen ja matkailun markkinoinnin kehittäminen
Mittari: mitä kampanjoita on tehty
-kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä
Mittari: mitä toimenpiteitä tehty
2. Kuntalaisten palvelut ja henkilöstön hyvinvointi
- kunnan toimintojen johtaminen koronavirusepidemian aikana siten, että kunnan perustehtävät tulevat voimassa olevien määräysten mukaan hoidetuiksi
Mittari: kunnan perustehtävät tulevat noudatettavien määräysten mukaan hoidetuiksi.
- toimittava aktiivisesti Seinäjoen terveyskeskuksen suuntaan niin, että kuntamme
lääkäri- ja terveyspalvelut säilyvät paikkakunnallamme. Ko. asia on pidettävä esillä
myös uuden sote-hyvinvointialueen valmistelevissa neuvotteluissa.
Mittari: lääkäripalvelujen säilyminen
- kunnan TYHY- ja TYKY-toiminnan kehittäminen
Mittari: muutokset toimintaan ja osallistumisprosentti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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3. Kunnan talouden ja toiminnan ohjaaminen
- kunnan nykyisen palvelutason ylläpitäminen sekä toiminnan kehittäminen
Mittari: asiakastyytyväisyysmittaus
- kunnan talouden hyvä hoito niin, että talous pysyy edelleen positiivisena ja vuosikate
kattaa poistot
Mittari: osavuosiraportit
- kunnanjohtajan ja luottamushenkilöiden välisen yhteistyön sekä vuorovaikutuksen
lisääminen
Mittari: kunnanjohtajan kehityskeskusteluissa arvioidaan tilanne
Kunnanhallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan kehityskeskustelut ja arviot vuoden 2020 toteutumisesta
sekä tavoitteet vuodelle 2021.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147
PUHEENJOHTAJAN
EHDOTUS:
Kunnanhallitus:
1) antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle, että johtajasopimukseen liittyvä keskustelu
vuoden 2020 tavoitteista kunnanjohtaja Tero Kankaanpään ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston välillä on käyty,
2) hyväksyy kunnanjohtajan vuoden 2021 tavoitteet ja painopisteet sekä mittarit, ja
3) päättää antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi, että keskustelu kunnanjohtajan johtajasopimuksessa mainituista kuluvan vuoden 2021 tavoitteista on käyty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi
poistuivat esteellisinä (osallisuus- ja intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.07-19.19. Pöytäkirjanpitäjänä tässä pykälässä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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POHJANKYRÖNTALON PERUSKORJAUKSEN TARVEKARTOITUS / TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Khall § 10
Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu Pohjankyröntalon peruskorjauksen tarvekartoitukseen ja suunnitteluun 30.000 euroa. Peruskorjausta on suunniteltu suunnitelmakauden vuosille 2022-2023 (334.000 euroa ja 150.000 euroa).
Ennen peruskorjauksen varsinaista suunnittelua on tarpeen kartoittaa Pohjankyröntalon tulevia käyttötarpeita ja kiinteistön peruskorjaustarvetta. Tätä varten on tarkoitus perustaa työryhmä. Viranhaltijoista ja työntekijöistä työryhmään olisi tarkoituksenmukaista nimetä ainakin tekninen johtaja Petri Hänninen, palvelupäällikkö Juha
Mantila sekä hyvinvointijohtaja Antti Iivari.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää nimetä Pohjankyröntalon peruskorjauksen tulevia käyttötarpeita ja kiinteistön peruskorjaustarvetta kartoittamaan työryhmän. Työryhmän on annettava kartoituksesta raportti kunnanhallitukselle 30.4.2021 mennessä.
Ehdotus hyväksyttiin ja työryhmään nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva
Mäki-Rammo, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen ja kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Mäkynen sekä viranhaltijoista ja työntekijöistä
tekninen johtaja Petri Hänninen, palvelupäällikkö Juha Mantila ja hyvinvointijohtaja
Antti Iivari. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Jaakko Pukkinen ja pöytäkirjanpitäjäksi Antti Iivari.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YHYRES-KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N ESITYS KUNTARAHOITUSOSUUDEKSI LEADER-TOIMINTAAN OHJELMAKAUDELLA 2021-2027
Khall 11.1.2020 § 11
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueen
paikallinen Leader-ryhmä. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 10.9.2020 § 23 päättänyt,
että Isonkyrön kunta sitoutuu Leader-toiminnalla tapahtuvan paikallisen kehittämisen
rahoitukseen enintään 7,5 eurolla/asukas siirtymäkaudella vuonna 2021 ja mahdollisesti vuonna 2022.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on lähestynyt alueen kuntia 22.12.2020 saapuneella
kirjeellä, liite koskien yhdistyksen Leader-toiminnan jatkumista, kuntarahoituksen
tarvetta uudella ohjelmakaudella.
Kirjeessään yhdistys toteaa muun ohella seuraavaa:
”Ohjelmakausi 2021-2027 ja Yhyres ry:n tilanne
EU:n komissio on julkaissut asetuksen tulevan ohjelmakauden reunaehdoista. Myös maaseudun kehittämisrahoitus on lyöty lukkoon. Vastoin
aiempaa olettamusta rahoitus jopa kasvaa 2014-2020 ohjelmakaudesta,
joten on odotettavissa, ettei myöskään Leader-toiminnan rahoitus ainakaan
vähene.
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi hakuohjeen paikalliseksi Leader-ryhmäksi 6.4.2020. Kuntarahan osuus on jatkossakin 20 % julkisesta rahoituksesta. Tuossa hakuohjeessa oli vielä Leader-alueen 20.000 asukkaan alaraja. Kyrönmaan asukasluku on n. 17.000. Kirjeessään 7.12.2020 MMM
täsmensi hakukriteeriä siten, että myös muilla kuin harvaanasutuilla alueilla
asukasmäärä voi perustellusta syystä olla alle 20.000 asukasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Yhyres ry täyttää Leader-ryhmän kriteerit.
Perusteluja ovat mm. Yhyres ry:n ja Kyrönmaan omaleimainen asema sillanrakentajana Etelä-Pohjanmaan ja rannikon ruotsinkielisen Pohjanmaan
välillä, yli 20 v toimineen Kyrönmaan yhteistyöalueen väistämätön hajoaminen, jos sitä yhdistävä Yhyres ry ei saa jatkaa sekä Leader-tyyppisen toimintatavan edistäminen Vaasan kaupunkialueella.
Haun ensimmäinen vaihe, jolloin Leader-ryhmän alue ja perustelut ryhmän
toiminnalle tulee esittää, päättyy 31.5.2021. Sopimuksen Leader-ryhmänä
toimimisesta kehittämisyhdistys tekee ministeriön kanssa koko ohjelmakaudeksi 2021-2027, joten kuntien sitoumus kuntarahoituksesta tarvitaan koko
seitsenvuotiskaudeksi. Kuntien sitoumusten tulee olla myös hakemuksen
liitteenä viimeistään 31.5.2021. Haun toisen vaiheen aikataulu on vielä vahvistamatta, todennäköisesti suunnitellut strategiat tulee jättää vuoden 2022
puolivälissä ja Leader-ryhmät ohjelmakaudelle 2021-2027 vahvistetaan joulukuussa 2022. Tällöin vahvistettaneen myös alustavat rahoituskiintiöt koko
ohjelmakaudelle. Tämän jälkeen vasta tehdään virallinen sopimus kuntarahoituksesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Siirtymäkausi 2021 - 2022
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan vuodet 2021 ja 2022 ovat siirtymäkautta. Siirtymäkauden saaminen on merkittävää, koska hankehakemuksia
voidaan nyt ottaa vastaan ja käsitellä ilman ohjelmakausien vaihdoksen aiheuttamaa katkosta. Siirtymäkauden rahoituspäätösten teko ELY-keskuksissa alkaa 1.4.2021. Hankkeiden ja yritystukien rahoittaminen jatkuu tämän ohjelmakauden säännöillä ja uuden ohjelmakauden rahoilla. Yhyres
ry:n alueen kunnat ovat tehneet päätökset siirtymäkauden rahoituksesta.
Siirtymäkauden kehittämisvarojen määrä ja Yhyres ry:n rahoituskiintiö selvinnevät helmi-maaliskuussa 2021. Yhyres ry haki kaikkiaan 650.000 euron
kiintiötä vuodelle 2021. Kaikki Yhyres ry:n alueen kunnat ovat hyväksyneet
siirtymäkauden rahoituksen 7,5 euroa/asukas vuosille 2021-2022.
Esitys kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan ohjelmakaudella
2021-2027
YHYRES-kehittämisyhdistys ry esittää Isonkyrön ja Laihian kunnille, että
nämä varaavat talousarvion suunnitteluun alustavaksi kuntarahoitusosuudeksi siirtymäkauden vuosien 2021-2022 lisäksi myös vuosille 2023-2027
Leader-toimintaan 7,5 euroa asukasta kohti. Vaasa on tehnyt Vähänkyrön
osalta vastaavan päätöksen elokuussa 2020. Rahoitusesitys perustuu tulevan ohjelmakauden strategiatyössä kehittämisrahoitukseen. Tarkka kuntarahoituksen euromäärä selviää, kun maa- ja metsätalousministeriö päättää
Leader-ryhmien rahoituskiintiöistä. Rahoitusosuus laskutetaan kaksi kertaa
vuodessa tammi- ja heinäkuussa kuten kuluvalla ohjelmakaudella.
Isonkyrön kunnan rahoitusosuus olisi siirtymäajalla ja uudella ohjelmakaudella n.
34.000 euroa vuodessa eli arvioitu koko ohjelmakauden kuntarahoitus olisi Isonkyrön kunnan osalta n. 237.000 euroa (Isonkyrön kunnan asukasluku 31.12.2019 oli
4.522).”
Neuvottelut Liiveri ry:n kanssa
Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry eli Leader Liiveri toimii Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueiden kehittäjänä.
Koska alkuperäinen Leader-ryhmien hakuohje uudelle ohjelmakaudelle sisälsi
20.000 asukaslukuvaatimuksen, Isonkyrön kunnan edustajat (kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja) käynnistivät keskustelut Liiverin kanssa 1.10.2020.
Neuvotteluiden tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuutta muodostaa toiminta-alue
siten, että Isokyrö kuuluisi jatkossa Liiverin toiminta-alueeseen, mikäli alle 20.000
asukkaan alueita ei hyväksytä.
Alueen kuntajohtajien (Seinäjoki, Kurikka, Ilmajoki), Liiverin sekä Isonkyrön yhteinen
kokoontuminen järjestettiin Ilmajoella 30.10.2020. Sekä Kurikan, Seinäjoen että Ilmajoen johdon suhtautuminen Isonkyrön mahdolliseen liittymiseen Liiverin toimintaalueeseen on neuvotteluissa ollut positiivinen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta kuuluu
uudella ohjelmakaudella YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueeseen, mikäli
yhdistys täyttää ensimmäisessä hakuvaiheessa perustellut syyt alle 20.000 asukkaan toiminta-alueeksi. Isonkyrön kunta sitoutuu Leader-toiminnalla tapahtuvaan
paikallisen kehittämisen rahoitukseen enintään 7,5 eurolla / asukas vuosille 20232027.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Sirkku Loukola ja Jari Viertola poistuivat
esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.2119.28.
Pöytäkirjantarkastajaksi Jari Viertolan sijaan tämän pykälän osalta valittiin Erkki
Kuusikko.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall § 12
1. Valtiovarainministeriön muutospäätös VN/14481/2019/7.12.2020;
Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
ISOKYRÖ
Asukasmäärä 31.12.2018
Nykyinen koronatuki €/asukas +32,80 €/as.
Koronatuki kunnallisveron mukaan
Muutettu koronatuki €/asukas +56,25 €/as
Koronatuki kunnallisveron mukaan
Uusi koronatuki 13-15 v mukaan +24,07 € per 13-15v
Uusi koronatuki testaukseen
Nykyinen peruspalv.valtionosuus yht. euroa
Uusi peruspalv.valtionosuus yht. euroa
Muutos peruspalv.valtionosuus yht. euroa

4.601
150.913
260.353
258.806
443.046
4.236
219.648
11.941.384
12.455.855
514.471

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/23336/2020/26.11.2020;
Lukiokoulutus- yksikköhinnat sekä erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten
kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2021
Opiskelevien lukumäärä
Tunnusluku
Korottamaton yksikköhinta
Nuorten ops.yksikköhinta euroa/ops.
Aikuisten ops.yksikköhinta
Valmistavan koul.yksikköhinta
Valmistavan koul.aikuisten ops. yks.hinta

115
134,00
8.367,23
8.367,23
5.388,49
8.005,34
5.155,44

3. Opetushallituksen päätös VN/11211/2020/9.11.2020,
Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2021
Liikuntatoiminnan yksikköhinta
Nuorisotyön yksikköhinta

12,00 euroa kunnan asukasta kohden
15,00 euroa kunnan alle 29-vuotiasta
asukasta kohden

4. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös/4.12.2020/4319/1658/1/20;
Valituslupahakemus ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa
Muutoksenhakijat: Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry ja Kyrön seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen eikä siten anna ratkaisua valitukseen.
5. Tekninen lautakunta; Pöytäkirjanote 8.12.2020 § 111/
Päällystystöiden investointien loppuselvitys

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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6. Tekninen lautakunta; Pöytäkirjanote 8.12.2020 § 112/
Hammashoitola- ja neuvolarakennuksen investoinnin loppuselvitys
7. Tuomioistuinviraston päätös lautamiesten lukumäärästä
11.12.2020/663/00.00.02.01/2020
8. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/18057/2020; Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueelle
9. Valtiovarainministeriön kirje 17.12.2020; Valtioneuvoston päättämä kihlakuntajako, joka tulee voimaan 1.1.2021.
10. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 18.12.2020 epidemian leviämisen estämisestä
kiihtymis- ja leviämisvaiheessa tai niiden uhassa olevissa kunnissa
11. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus lokakuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos lokakuu 2019-lokakuu 2020
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos lokakuu 2019-lokakuu 2020

Lokakuu
173
+64(+59%)
50
8,8
12
-7(-37%)

12. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.12.2020/20584/03.04.04.16/2020;
Osayleiskaavaa koskeva valituslupahakemus/Kvalt 30.11.2017 § 62
Muutoksenhakijat: kaksi yksityishenkilöä
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen eikä siten anna ratkaisua valitukseen.
13. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 29.12.2020/VN/28827/2020;
Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitykset
14. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 4.1.2021/VN/27404/2020;
Oppivelvollisuuden laajentaminen perusopetuksen järjestäjien kannalta
15. Sivistyslautakunta; Pöytäkirjanote 3.12.2020 § 57/
Selvitys vuoden 2020 investointimäärärahan käytöstä
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 13
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:

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 11.12.2020 § 57;
Ateriakorvaus 1.1.-31.12.2021
Perusturvalautakunta
3.12.2020
Sivistyslautakunta
3.12.2020
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
7.12.2020
Tekninen lautakunta
8.12.2020
Nuorisovaltuusto
9.12.2020
Hyvinvointilautakunta
15.12.2020
Ympäristölautakunta
15.12.2020

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: 4, 5, 6, 7, 9, 10
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 4, 5, 6, 7, 9, 10

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

