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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

1-4

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä § 3

Pöytäkirjanpitäjä § 1, 2, 4

Miko Heinilä
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 19.2.2021
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Timo Karhu
Mika Komsi
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 22.2.2021 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Allekirjoitus
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kvalt 18.2.2021 § 1
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

Kokouksen aluksi luovutettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön 6.12.2020 myöntämät kunniamerkit:
Timo Karhu
Timo Mäkelä

Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali kultaristein
Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali

Isonkyrön UNICEF Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän koordinaattori Terhi
Kangas esitteli valtuuston kokouksen alussa koordinaatioryhmän kyselyn tuloksia
Isokyröläisten lasten ja nuorten nykytilan kartoituksesta, jonka jälkeen käytiin keskustelua asiasta.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt 18.2.2021 § 2
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Karhu ja Mika Komsi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS / PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN 2020 JA PAINOPISTEET 2021
Khall 11.1.2021 § 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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3. Isonkyrön kunnan asema maakuntamuutoksessa
- muutokseen liittyvien viranomaispalvelujen mahdolliset siirrot sekä ns. ylimaakunnallisten palvelujen jatkon selvittäminen kevään 2020 aikana
- lähipalvelujen turvaaminen kunnassa – myös lääkäripalvelut
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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.
__________

Kvalt 18.2.2021 § 3
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi
poistuivat esteellisinä (osallisuus- ja intressijäävi) yleisölehterille tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.57-18.58. Pöytäkirjanpitäjänä tässä pykälässä toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

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.
_________

Kvalt 18.2.2021 § 4
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että valtuutettu Sirkku Loukola poistui esteellisenä yleisölehterille tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 18.58-18.59.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITTEET
Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen vuokra-asuntojen lisäämiseksi Tervajoelle.
Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti aloitteen Vainiontien ja Piiloluolantien risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 4
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1, 2, 3
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