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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Mirva Mäki-Rammo
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 16.3.2021
Allekirjoitus

Helena Tuuri-Tammela
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PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka
OLLUT YLEIYleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 18.3.2021 klo 14.00 sekä
SESTI
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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Toimistosihteeri
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 35
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä Jani
Frusti, Reino Hintsa, Jukka Hakamaa, Maria Luhtala, Jaakko Pukkinen ja Helena
Tuuri-Tammela sekä valtuuston puheenjohtajistosta Matti Vaissalo.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 36
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 18.2.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall § 37
Kunnanvaltuuston 18.2.2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•
•

Kunnanjohtajan johtajasopimus / painopisteiden toteutuminen 2020 ja painopisteet 2021
Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitusosuudeksi leader-toimintaan
ohjelmakaudella 2021-2027

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

15.3.2021

Sivu

60

TÄYTTÖLUPA/Lähihoitajan toimi
Khall § 38
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 1.5.2021 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 1.5.2021 alkaen perusturvan palvelualueelle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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WELCOME2EP-HANKKEESEEN JA HANKKEEN RAHOITUKSEEN OSALLISTUMINEN
Khall § 39
Kurikan kaupunki esittää 25.2.2021 Isonkyrön kunnalle kutsun osallistua työ- ja elinkeinoministeriössä avoinna olevaan rahoitushakuun. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä. Maakuntamme olosuhteet huomioiden hankkeessa keskitytään erityisesti työn ja opintojen kautta maahan
saapuneiden palveluihin.
Käynnissä oleva avustushaku on jatkohaku Kurikan kaupungin hallinnoimalle Welcome2EP -hankkeelle, jossa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita on
kehitetty Alavuden, Kurikan, Kauhavan ja Suupohjan alueella. Jatkohaussa rahoitusta haetaan kehitetyn palvelukonseptin levittämiseen maakunnan kaikkiin kuntiin
(pl. Seinäjoki) sekä uusien neuvontapisteiden perustamiseen. Tarkoituksena on kehittää myös yhteinen ohjaus- ja neuvontapalveluiden internetalusta sekä kehittää
erityisesti työn ja opintojen kautta maahan saapuneiden kokonaisvaltaisia kotoutumispolkuja.
Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2021 – 31.8.2022. Jatkorahoitus 2022-2023 on
mahdollinen. Nyt haettavan rahoituksen määrä on enintään 257.200 euroa, josta
Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusosuus on 70%. Omarahoitusosuus jakautuu mukana olevien kuntien asukasluvun mukaisesti ja lopullinen määrä varmistuu EteläPohjanmaan liiton vahvistaessa osallistumisensa hankkeen rahoittamiseen. Isonkyrön rahoitusosuus asettuu välille: 1.648-2.674 euroa.
Hankkeen toiminta, jatkohaun painopisteet, palvelun hyödyt kunnille sekä Welcome2EP -hankkeessa kehitetty ohjaus- ja neuvontapalveluiden konsepti esitellään
tarkemmin liitteenä olevassa kirjeessä. Kunnanhallitukselle jaetaan Kurikan kaupungin kirje oheismateriaalina.
Etelä-Pohjanmaan kuntajohtajien kokouksessa 10.3.2021 käydyn keskustelun perusteella Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat lähdössä rahoittamaan hanketta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta osallistuu Welcome2EP -hankkeeseen
ja hankkeen rahoitukseen 1.9.2021-31.8.2022 enintään 2.674 euron rahoitusosuudella. Osallistumisen edellytyksenä on, että muut esitetyt kunnat ovat mukana hankkeessa. Hanke rahoitetaan kunnanhallituksen avustuksista.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HOIVAOSASTON MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS, PÄÄSUUNNITELMAT
Tekn.ltk 23.2.2021 § 26
Isonkyrön kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2020 §31 hyväksynyt vuoden
2021 talousarvion, johon on varattu vuosille 2021 ja 2022 investointimäärärahaa hoivaosaston muutostyölle ja laajennukselle yhteensä 1.600.000 euroa. Tästä summasta 1.000.000 euroa on varattu kuluvalle vuodelle.
Hallintosäännön 37 § mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakkaja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu
määräraha on alle 600.000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600.000
euron kohteista päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman
perusteella, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä
alustavan kustannusarvion.
Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 15.6.2020 §128 nimennyt hoivaosaston
muutos- ja laajennushankkeelle suunnittelutyöryhmän ja että suunnittelutyöryhmän
on esitettävä luonnossuunnitelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ennen toteutussuunnittelun aloittamista.
Kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutyöryhmä kokoontui 6 kertaa ja päätti kokouksessaan 8.10.2020 esittää laaditut luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion
kunnanhallitukselle.
Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 12.10.2020 §165 hyväksynyt esisuunnitelmat ja todennut, että hankkeen mahdollisesta toteutuksesta päätetään osana vuoden 2021 talousarviota. Samalla päätöksellä kunnanhallitus on antanut teknisen palvelualueen tehtäväksi hankkeen toteutussuunnitelmien tekemisen.
Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksillään valinnut suunnittelijoiksi seuraavat toimijat
pääsuunnittelu: Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy
rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
LVI- ja sprinklersuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
Toteutus suunnittelu on aloitettu 27.11.2020 ja yhteisiä suunnittelukokouksia on pidetty 27.11.2020 ja 2.2.2021 välisenä aikana 4 kappaletta.
Toteutussuunnittelun edetessä on kunnanhallituksen hyväksymiin esisuunnitelmiin
tehty vain pieniä toiminnan- ja rakennustekniikan vaatimia tarkennuksia. Kellarikerroksessa huoneiden kokoa ja sijoittumista on tarkennettu täyttämään päivittäisen toiminnan vaatimukset ja tarpeet. Käyttäjä hakee pesulapalveluille ulkopuolista toimijaa ja näin esisuunnitelmissa varauksena olleen pesulan suunnittelusta on luovuttu.
Kotisairaanhoidon ja fysioterapian tilojen osalta suunnitteluyhteistyötä on tehty palvelun tuottajan, eli Seinäjoen terveyskeskuksen edustajien kanssa. Pääsuunnittelijan johdolla toteutussuunnitelmat on esitelty myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajalle Teams-palaverissa 2.2.2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ensimmäisessä kerroksessa toteutussuunnittelun edetessä päädyttiin muuttamaan
kaikkien asuntojen wc- ja pesuhuonetilat yhdenmukaisiksi ja päivittää näin mm. vedeneritykset vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Hoivaosaston asiakashuoneiden muuttuminen asunnoiksi tuo mukanaan mm. ääni- ja paloteknisiä vaatimuksia,
joiden vaikutukset on huomioitu pääsuunnitelmissa.
Pääsuunnittelija on saanut hankkeen pääsuunnitelmat valmiiksi 23.2.2021. Rakennuslupahakemus tullaan jättämään rakennuslupaviranomaiselle, kun pääsuunnitelmat on hyväksytty. Urakka-asiakirjojen laadinta käynnistyy pääsuunnitelmien hyväksynnän jälkeen. Hankeen tarjouspyynnöt pyydetään, kun kaikki suunnitteluasiakirjat
ja lupa-asiat ovat kunnossa.
Pääsuunnitelmat esitellään kokouksessa.
Isonkyrön vanhusneuvosto on kokouksessaan 13.1.2021 tutustunut palvelukeskuksen muutossuunnitelmiin ja antanut suunnitelmista hyväksyvän lausunnon.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 4139 439.
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää:
-

hyväksyä 23.02.2021 päivätyt pääsuunnitelmat osaltaan; ja

-

esittää pääsuunnitelmat kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Perusturvaltk 9.3.2021 § 3
Tekninen palvelualue on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa suunnitelmasta, joka koskee hoivaosaston muutosta ja laajennusta. Hoivaosaston nykyisiä
tiloja muutetaan siten, että huonemäärä vähenee, kun huonekokoja muutetaan ja
lisätään kaikkiin huoneisiin vessat. Lisäksi rakennetaan uusia huoneita käytävälle,
jossa aiemmin sijaitsi mm. toimistotiloja. Palvelukeskuksen alakerta muutetaan toimistotiloiksi kotipalvelulle, kotisairaanhoidolle ja fysioterapialle. Ainostaan kappelin
osalta rakennetaan seiniä nykyisten seinien ulkopuolelle. Liitteessä 1 on pääpiirrosluonnoksia.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

merkitä tiedoksi hoivaosaston muutos ja laajennustyöhön liittyvät piirustukset
ja hyväksyä esitetyn suunnitelman ja

-

lisäksi lausua seuraavaa:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Reinokodin parveke esitetään lasitettavaksi. Perustelut: Reinokodin asukkaiden on turvallista olla parvekkeella myös yksin, kun parveke on lasitettu. Tällöin ei ole putoamisvaaraa ja itsemääräämisoikeus vahvistuu, kun voi halutessaan mennä parvekkeelle ilman valvontaa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 15.3.2021 § 40
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hoivaosaston muutostyön ja laajennuksen pääsuunnitelmat liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että suunnitelmia täydennetään perusturvalautakunnan esittämällä Reinokodin parvekkeiden lasituksella.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun siten,
että teknisen lautakunnan tulee tehdä näiden suunnitelmien (sis. Reinokodin parvekkeiden lasitus) mukainen kustannusarvio ja selvittää päivätoiminnan saunan tarve
sekä tuoda kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi samalla hankesuunnitelma ja hallintosäännön 37 §:ssä mainitut asiakirjat.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen sekä hoivaosaston muutostyön pääsuunnittelija, arkkitehti Jorma Keskikiikonen Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi
Oy:stä olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn
ajan klo 18.30-19.24, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYSTEN TEKEMINEN KUNNIAMERKEISTÄ
Khall § 41
Aluehallintovirasto on pyytänyt toimittamaan kunniamerkkiesitykset 30.4.2021 mennessä. Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat esitykset toimitetaan hallinnonaloittain
ryhmiteltynä.
Aluehallintoviraston kirje 3.3.2021 on toimitettu eri palvelualueille. Esityksessä tulee
ehdottomasti olla mainittuna aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit ja arvonimet.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää henkilöistä, joille esitetään ensi itsenäisyyspäivänä myönnettäviä kunniamerkkejä.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunniamerkkejä päätettiin esittää, Asko Frustille, Terttu Ikolalle, Susanna Pietikäiselle ja Matti Vaissalolle.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUVAT/ KOULUNKÄYNNINOHJAAJA JA NUORISOKURAATTORI
Khall § 42
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 koulunkäynninohjaajan toimeen 9.8.2021 alkaen, toimi vapautunut eläköitymisen vuoksi sekä nuorisokuraattorin toimeen 1.8.2021 alkaen, toimi vapautunut irtisanoutumisen takia.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat koulunkäynninohjaajan toimeen
9.8.2021 alkaen sekä nuorisokuraattorin toimeen 1.8.2021 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall § 43
1. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 15.2.2021
2. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 25.2.2021/VN/4947/2021
Rajoitustoimeenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksiTartuntatautilain uudet valtuudet ja hybridistrategian toimintasuunnitelma
3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/3001/2021;
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös toimialueelle
4. Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus; Tammikuu 2021
2021
Työttömät työnhakijat
Muutos tammikuu 2020-tammikuu 2021
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos tammikuu 2020-tammikuu 2021

Tammikuu
175
+46 (36 %)
37
8,9
15
-16 (-52%)

5. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 23.2.2021 § 27;
GPS-mittalaite, verkostojen kartoitus investoinnin loppuselvitys
6. Aluehallintoviraston kirje 3.3.2021;
Suositukset nuorisotoiminnan järjestämiseksi 8.3.-28.3.2021 välisenä aikana
7. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/3459/2021;
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle
8. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 5.3.2021;
Tartuntatautilain ohjauskirje 22.2.2021 voimaan tulleeseen muutokseen
9. Oikeusministeriön kirje 8.3.2021/VN/20585/2020;
Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021
10. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 1/2021/VN/5294/2021;
Covid-19-rokotukset henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa
11. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirje 10.3.2021;
Tiedote kuntiin tulevien koronarokotemäärien lisääntymisestä ja valmistautumisesta

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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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 44
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

23.2.2021

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: 39, 41
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: 35 - 38, 40, 42 - 44
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 39, 41

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

