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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 14

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat kunnanhallituksen jäsenistä Reino Hintsa ja
Jaakko Pukkinen sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta Matti Vaissalo.
Merkittiin, että ennen kokousta oli mahdollisuus tutustua Pohjankyrön taloon, jonka
esittelyä varten oli kutsuttu tekninen johtaja Petri Hänninen paikalle.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 15
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Jenni Jaatinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Khall 1.2.2021 § 16
Hallintosäännön 65 §:n mukaan:
” Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle tai
lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Suuri osa kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä on hallintosäännön
74–75 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista
tuoda kunnanhallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai
koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat
ym.). Lisäksi otto-oikeuden käyttämättä jättämistä esitetään laajennettavaksi ehdollisen valintapäätöksen vahvistamiseen (72 §) ja palkan takaisinperintään (85 §).
Hallintosäännön 43 §:n mukaan hallintojohtaja päättää mm. virka- ja työehtosopimuksissa palveluvuosien perusteella myönnettävistä lisistä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen jäljellä olevalla toimikaudella;
1) kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan
- kunnanjohtajan ja hallintojohtajan hallintosäännön 72, 74, 75 ja 85 §:n mukaisiin päätöksiin
- hallintojohtajan päätöksiin, jotka koskevat palveluvuosien perusteella myönnettäviä lisiä.
2) päätökset, joissa kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeuttaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta
päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä
kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA/Lähihoitajan toimi
Khall § 17
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää täyttölupaa lähihoitajan toimen täyttöä varten kotipalveluun 1.2.2021 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan seuraavasti:
- yksi lähihoitajan toimi 1.2.2021 alkaen perusturvan palvelualueelle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA/Siivoojan toimi
Khall § 18
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Tekninen johtaja Petri Hänninen pyytää 13.1.2021 täyttölupaa tekniselle palvelualueelle siivoojan toimen täyttöä varten 15.6.2021 alkaen. Toimi vapautuu eläköitymisen vuoksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan seuraavasti:
- yksi siivoojan toimi 15.6.2021 alkaen tekniselle palvelualueelle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA/ Opettajien virat
Khall § 19
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupaa matemaattisten aineiden
opettajan, teknisen työn opettajan, kuvataiteen tuntiopettajan sekä erityisluokanopettajan (pienyksikkö) virkoihin 9.8.2021 alkaen irtisanoutumisten vuoksi.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myöntää seuraavien virkojen täyttöluvat 9.8.2021 alkaen sivistyksen palvelualueelle:
-

PÄÄTÖS:

matemaattisten aineiden opettajan virka
teknisen työn opettajan virka
kuvataiteen tuntiopettajan virka
erityisluokanopettajan virka

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA
Henkilöstöjaosto 11.1.2021 § 3
Isonkyrön kuntastrategian mukaisesti henkilöstön osaamista kehitetään laatimalla
henkilöstön koulutussuunnitelma.
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä tuli voimaan
1.1.2014. Lain tarkoituksena on edistää työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä. Tällä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta,
joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa
olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Laki koulutuksen korvaamisesta mahdollistaa koulutuskorvauksen niille työnantajille,
joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinoverolain perusteella. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on kuitenkin, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu koulutussuunnitelmaan. Koulutussuunnitelman tulee koskea koko henkilöstöä henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.
Koulutussuunnitelma tulee olla laadittu ennakkoon ennen niiden koulutusten alkamista, joiden perusteella korvausta haetaan. Koulutuskorvauksen tarkoituksena on
parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamistaan kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvausta saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Yhden koulutuspäivän laskennallinen pituus on 6
tuntia, mutta koulutusta voidaan jakaa lyhyempiinkin jaksoihin, mutta ei yhtä tuntia
lyhyemmäksi. Korvauksen määrä on 10 % koulutuskorvauksen perusteena olevasta
palkkakustannuksesta. Edelleen koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa.
Työmarkkinajärjestöt ovat laatineet yhdessä yhteisen mallin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi. Isonkyrön kunnan suunnitelman laatimisessa on noudatettu soveltuvin osin em. mallia. Isonkyrön kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman pohjana on myös kunnan talousarviossa esitetty henkilöstösuunnitelma. Suunnitelmaluonnosta on käsitelty kunnan johtoryhmässä syksyllä 2020 ja palvelualueiden johtajat ovat laatineet palvelualuekohtaiset koulutussuunnitelmat yhdessä henkilöstön kanssa.
Hallintosäännön 66 §:ssä määrätään kunnanhallituksen yleistoimivallasta henkilöstöasioissa seuraavasti: ”Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa
eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella tai delegointipäätöksellä sen asettamalla toimielimellä.”
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi,
puh. 06 470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Henkilöstöjaosto ehdottaa Yt-toimikunnalle ja kunnanhallitukselle, että henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Yt 18.1.2021 § 3
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 1.2.2021 § 20
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksytään liitteen
mukaisena. Päätökset yksittäisiin koulutuksiin osallistumisesta tekee esimies hallintosäännön 75 §:n mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall § 21
1. Valtiovarainministeriön muutospäätös VN/27140/2020/30.12.2020;
Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sis.verotuloihin perust.valtionosuuden tasauksen)
-mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus
-mistä osakuntaliitoksen osuus
Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
Yksityisten opetuksen järjestäjien
arvonlisävero
Varoperustemuutoksista johtuvien
veromenetysten korvaus
Verolykkäysten takaisinperintä
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä
vapaasta sivistystyössä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus
YHTEENSÄ

Euroa/kuukausi
996.188

Euroa/vuosi
11.954.254

303.968

3.647.617

0
23.721
-12.773
0

0
284.656
-153.282
0

224.655

2.695.863

-4.790
-9.367

-57.477
-112.382

1.217.634

14.611.633

2. Valtiovarainministeriön muutospäätös VN/27142/2020/30.12.2020;
Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021
Ikä:
Kerroin:
6-vuotias
0,61
7-12-vuotias
1,00
13-15-vuotias
1,60
KOTIKUNTAKORVAUSTULOT 2021
Opetuksen järjestäjä: Isonkyrön kunta Kotikunnan perusosa 7.112,84
Kotikunta/Oppilasmäärät/ Vuotiaat Kotikuntakorvaustulot yhteensä
Espoo 2/13-15 v
22.761
Helsinki 1/7-12 v, 2/13-16v
29.874
Vantaa 1/13-15 v
11.381
Ilmajoki 1/13-15 v
11.381
Isokyrö 50/6 v, 320/7-12 v, 194/130
15 v, yhteensä 564
Kauhajoki 2/7-12 v
14.226
Kurikka 1/13-15 v
11.381

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lahti 1/7-12v
7.113
Laihia 1/13-15 v
11.381
Lapua 1/13-15 v
11.381
Seinäjoki 2/6 v, 5/7-12 v, 1/13-15 v
55.622
yhteensä 8
Vaasa 2/13-15 v
22.761
Vihti 1/7-12 v
7.113
Vöyri 5/13-15 v
56.903
Ylöjärvi 1/13-15 v
11.381
KOTIKUNTAKORVAUSMENOT 2021 Kotikunta: Isokyrö
Opetuksen järjestäjä/Oppilasmää- Kotikuntakorvausmenot yhrät/Vuotiaat
teensä
Confido-Pohjanmaan kristillinen op/
6.686
1/7-12 v
Isonkyrön kunta 50/6-v, 320/7-12 v,
0
194/13-15 v, yhteensä 564
Laihian kunta 3/7-12 v, 1/13-15 v
32.179
Seinäjoen kaupunki 1/6 v, 1/13-15 v 15.719
Vaasan kaupunki 8/7-12 v, 3/13-15 v 91.044
Vöyrin kunta 1/7-12 v
7.113

3. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus marras-joulukuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos marras-joulukuu 2019 -marras-joulukuu 2020
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos marras-joulukuu 2019 -marras-joulukuu 2020

Marraskuu
178
+66 (+59%)
50
9,0
14
14 (0%)

Joulukuu
211
+69 (49%)
68
10,7
11
-6 (-35%)

4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/511/14.1.2021;
Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös aluehallintoviraston toimialueelle
Määräys on voimassa ajalla 18.1.-8.2.2021
5. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 15.1.2021 kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille covid-19-rokotusten järjestämisestä ja rekisteröinnistä
6. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/28104/30.12.2020;
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) perusteella rahoitettavan esi- ja esiopetuksen yksikköhinnat v. 2021
VM:n vahvistama esi- ja perusopetuksen koti- 7.112,84
kuntakorvauksen perusosa
Kotikuntakorvauksen perusosasta tehtävä vä- 320,11
hennys
Yksityisen opetuksen järjestäjän arvonlisäve- 3,78 %
rokorotus
Vuosien 2020-2022 rahoituskerroin
100,98 %
7. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/25565/4.12.2020;
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2021
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätöksen 2021 liiteraportti
/Isonkyrön kunta
Kevään tun- Syksyn tun- Tunteja yhYksikköhinta Valtionosuu- Valtiontimäärä
timäärä
teensä
den peruste osuus 57 %
1.878
1.690
3.568
26,00
92.768
52.878
8. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/2010/11.12.2020;
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätöksen 2020 liiteraportti /
Isonkyrön kunta
Kevään
Syksyn
Tunteja
Tunteja
Muutos
YksikköValtionValtiontuntituntiyhteensä aiemmin
aiempaan hinta
osuuden osuus
määrä
määrä
peruste
57 %
2.001
1.877
3.878
3.863
15
26,00
100.828
57.472
9. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/27874/31.12.2020;
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöillle
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2021
Valtionosuus/Rahoitus käyttökustannuksiin (euroa) vuodelle 2021
Isokyrö
-112.382
10. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/1990/31.12.2020;
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtionosuus/Rahoitus käyttökustannuksiin (euroa) vuodelle 2021/
Isonkyrön kunta
Valtionosuus/rahoiValtionosuus/rahoitus
Rahoituksen muutos
tus
aiemmin
aiempaan
-149.468
-158.202
8.734
11. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/26109/11.12.2020;
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi
Valtionavustus vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi
Toiminnan järjestäjä
Myönnetään avustusta euroa
Isokyrö
6.324
12. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 27.1.2021; Vaasa-opisto-Vasa Arbis-kansalaisopiston nimen muuttaminen – nimeksi muutetaan Vaasan kansalaisopisto Alma Vasa medborgarinstitut Alma
13. Etelä-Pohjanmaan liitto/Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 6/16.12.2020
14. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirja 18.1.2021
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

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

1.2.2021

Sivu
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 22
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 20.1.2021 § 1;
Kustannuspaikkojen menojen, tulojen ja toimintakatteiden vahvistaminen sekä
vastuuhenkilöiden ja laskujen asiatarkastajien nimeäminen
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
25.1.2021
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 28.1.2021 § 1;
Kustannuspaikkojen menojen, tulojen ja nettomenojen vahvistaminen sekä vastuuhenkilöiden ja laskujen asiatarkastajien nimeäminen

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

1.2.2021

Sivu
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 16, 20
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: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 16, 20

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

