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Kokouksen aluksi kunnanhallituksen puheenjohtaja lausui kunnanhallituksen kiitokset kunnanjohtaja Eino Toivolalle työstään Isonkyrön kunnassa.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 153 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 154 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Helena Tuuri-Tammela.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2016
Khall 155 §
Tarkastuslautakunta esitti valtuustolle 2.5.2017 § 17 allekirjoittamassaan arviointikertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Kunnanhallitus on 15.5.2017 § 67 saattanut arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti sekä päättänyt pyytää lautakunnilta 31.8.2017 mennessä lausunnot toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Seuraava lausuntoesitys sisältää lautakuntien lausunnot:
Yleishallinnon ja talouden tehtäväalueella palvelutason säilyttämistä koskevasta tavoitteesta tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on todettu, että ko. tavoitetta ei voi arvioida. Tavoite on asetettava toisin.
Elinkeinopalveluiden tehtäväalueella vaikuttavuustavoitteiksi asetetut Isonkyrön työttömyysaste ja yrityskanta jäivät tavoitteista yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Tuotantotavoitteena esitetty Vasekin yrityskontaktien määrä jäi myös tavoitellusta.
Perusturvalautakunta on 24.8.2017 § 40 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen Tavoitteet ja toteutuminen kohdassa on
punainen pallo (eli tavoite ei ole toteutunut) seuraavissa kohdissa:
• Säännöllisen kotipalvelun piirissä 75-vuotta täyttäneistä toteuma vuonna 2017 oli
11,6%. Valtakunnallisissa suosituksissa kotihoidon tavoitteena on, että 13-14%
yli 75-vuotiaista saa säännöllistä kotihoitoa. Valtakunnalliset suositukset tarkoittavat sekä kotipalvelua että kotihoitoa. Isonkyrön kunnan laskelmassa huomioidaan
vain kotipalvelun osuus, koska kotihoito on perusterveydenhuollon tuottamaa
palvelua. Jos kotisairaanhoidon säännölliset asiakkaat lisättäisiin lukuun nousisi
%-luku.
• Yli 75-vuotiaita tehostetun asumispalvelunpiirissä toteuma oli 5,4% vuonna 2017.
Tavoite alitettiin (5-6%), mikä oli hyvä asia. Mitä pienempi on tehostetun asumispalvelun %-osuus, sen paremmin on onnistuttu kotiinpäin tehtävässä työssä.
Isonkyrön vanhusstrategiassakin tavoitteena on kotiinpäin tehtävän työn vahvistuminen.
• Hoivaosaston käyttöaste oli vuonna 2016 ka. 88,52%. Hoivaosastolla on yhden
hengen huoneiden lisäksi kahden ja kolmenkin hengen huoneita. Kahden ja kolmen hengen huoneisiin ei voi laittaa eri sukupuolta olevia asiakkaita ja asiakkaan
tilanne voi olla myös sellainen, että hänen kanssa ei voi laittaa samaan huoneeseen toista asiakasta. Kesäkuukausien aikana oli huomattavaa laskua käyttöas-
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teessa. Tähän vaikutti todennäköisesti se, että Isonkyrön terveyskeskuksessa on
kesäisin sulku, joten asiakkaat eivät ohjaudu niin hyvin hoivaosastolle.
Gini-kerroin on tulkinnallinen kerroin, joka kuvaa tuloeroja kunnassa, kuinka tasaiset tulot asukkailla on verrattuna toisiin. Hieman näyttää siltä, että tuloerot ovat
kasvaneet Isossakyrössä
Kunnan osittain maksaman työmarkkinatuen piirissä olevien yli 1000pv työttömänä olleiden määrä ylittyi. Tavoitteena oli alle 17 ja luku oli 19. Työttömien tilanteet
ovat yksilöllisiä työllistymisenkin suhteen. Lisäksi työmarkkinat vaikuttavat siihen,
onko töitä tarjolla. Pitkäaikaistyöttömyys on haastava asia.
Lisäpalkkatukipäätöksiä tehtiin 1kpl. Tavoitteena oli 3kpl/vuosi. Työllistäviä tahoja
ei ollut enempää vuonna 2016.
Työmarkkinatuen osuus oli 46e/asukas ja tavoite oli 40e/asukas. Työllisyystilanne
ja yksilöiden oma elämäntilanne vaikuttavat tähän lukuun.
Hyvinvointikertomusta varten on tunnuslukuja, joita kunnasta pitää nostaa esille,
jotta kunnan hyvinvointia voidaan seurata. Terveydenhuollon tunnusluvut ovat
näitä lukuja. Lasten ja nuorten ylipaino on huolestuttavan korkealla Isossakyrössä. 21%, tavoitteena oli valtakunnallinen ka 16.9%. Perustasolla tehtävä työ mm.
varhaiskasvatus, neuvola ja koulut voivat yhteistyössä osaltaan vaikuttaa tähän
lukuun.
Perusterveydenhuollon kaikki avohuollon lääkärikäynnit/1000 asukasta. Toteuma
1566 ja valtakunnallinen keskiarvo on 1254. Tämä on tulkinnallinen luku. Pääseekö Isossakyrössä esim. paremmin lääkäriin tai sairastetaanko/koetaanko
Isossakyrössä enemmän sairaudentunnetta.
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät tavoite vuonna 2016 oli 170 ja toteuma oli
191,6. Koko maan ka oli 226,8, joten Isossakyrössä mennään tuon ka. alle. Laitoshoidon tarve on yksilöllinen asia ja vaihtelee herkästi.
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksiin on kunnasta käsin
haasteellista vaikuttaa. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat omina organisaatioinaan. Kustannuksiin voi vaikuttaa sitä kautta, että kunnan omat
peruspalvelut ovat vaikuttavia ja tehokkaasti toimivia.

Sivistyslautakunta on 27.6.2017 § 42 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Varhaiskasvatus ja kunnan oma koulutoimi
37. Opetustunnit/ opiskelija (lukio)
Ei aiheuta toimenpiteitä. Tarvittava opetustuntimäärä jäi alle tavoitteen, kun lukion
opiskelijamäärä kasvoi.
42. lukiokoulutuksen arviointi strategian mittareiden mukaisesti
Poistettu uuden opetussuunnitelman myötä, strategia tulisi päivittää.
44. Päivähoito, kokopäivähoitopaikan hinta €/hoitopaikka
Laskutapa ero, virhe. Selvitetty tasekirjan tekstissä: Talousarvion kokopäivähoidon
hinnassa oli huomioitu kaikki toiminnassa olevat lapset, mutta toteutumassa hinta oli
laskettu bruttomenoista vain kokopäivähoidossa olevilla lapsilla.
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47. Kotiperhepäivähoitajat, hlöä
Perhepäivähoitajien eläköityessä ei uusia ole jatkuvasta hausta huolimatta saatu tilalle, myös heidän palkkaansa on tarkastettu.
48. Kotiperhepäivähoito, kokopäivähoitopaikat
Kotiperhepäivähoitajien vähentyessä paikkamäärä on laskenut. Uusia kotiperhepäivähoitajia on haettu.
50. Avoin perhetupa, paikkahinta €/lapsi
Ei aiheuta toimenpiteitä, selkeä syy väliaikaiseen henkilöstömenojen kasvuun.
Vapaa-aikatoimi
57. Liikuntatapahtumat hlö
Liikuntatapahtumien määrä vuonna 2016 oli tavoitteen mukainen.
Isossakyrössä ei vuonna 2016 järjestetty isoja urheilukilpailuja, joiden järjestelyissä
liikuntatoimi olisi ollut mukana eikä näin ollen osallistujamäärässäkään (kilpailijat/yleisö) päästy tavoitteeseen. Liikuntatapahtumien määrää ja samalla osallistujamäärää on pyritty lisäämään vuonna 2017 mm. patikkaretkillä, uudella kesäliikuntakampanjalla ja syksyllä 2017 alkavilla potkunyrkkeilykursseilla. Liikuntatoimi tulee
olemaan mukana urheilukilpailujen järjestelyissä aina kun se on mahdollista.
64. Uimahallin kävijämäärä
Uimahallin aukioloaikoja supistettiin 1.5.2014 alkaen. Vuonna 2014 vähennettiin
myös koululaisuintien määrää. Kävijämäärät ovat muuttuneet seuraavasti:
2011 23 833
2012 19 716
2013 20 703
2014 (uudet aukioloajat 1.5.14->) 16 522
2015 14 818
2016 14 372
Toimenpiteenä kävijämäärän nostamiseksi on mm. koululaisuintien määrää lisätty.
Lisäksi uimahallissa on järjestetty tapahtumia, mm. uintikerhoja, uintiviikon tapahtumia, uintikampanjoita, vesidiscoja ja suunnitteilla on mm. tekniikkakursseja. Vauvauinti pyritään käynnistämään heti, jos ohjaaja löytyy. Ensisijainen keino kävijämäärän lisäämiseksi on aukioloaikojen lisääminen erityisesti maanantain osalta sekä iltaaukioloaikojen pidentäminen.
66. (Uimahallin) kustannukset, euroa/kävijä
Tämä kohta ei ole ollut vuoden 2016 vaikuttavuustavoitteissa.
Muut poikkeamat mittareissa ovat normaalia vaihtelua.
Tavoitteiden tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan vuoden 2018 talousarviota laadittaessa.
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Tekninen lautakunta on 22.8.2017 § 71 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Tekninen toimi
74. Asuntojen vuokrausaste >95 %
Asuntojen vuokrausaste ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Ei toistaiseksi edellytä toimenpiteitä. Seurataan.
75. Asuntojen asukastyytyväisyys >90 %
Asukastyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna 2016. Kyselyä ei ole järkevää toteuttaa
joka vuosi.
79. Hoidettavia yksityisteitä, km
Kaikki yksityistiekunnat eivät ole tehneet kunnossapitosopimusta kunnan kanssa, joten tavoitteellinen kilometrimäärä ei täyty. Toimintaa ohjaavana mittarina tietty tavoitekilometrimäärä ei ole järkevää. Ei siis edellytä toimenpiteitä.
80. Avustuskelpoisia yksityisteitä, km
Kunnan hoidossa olevien yksityisteitten lisäksi kunnassa on noin 55 kilometriä avustuskelpoisia yksityisteitä. Avustuskelpoisista yksityisteistä noin 30:lle tiekilometrille
myönnettiin yksityistieavustusta. Ei edellytä toimenpiteitä.
81. Yksityisteiden hoito- ja kunnossapitosopimuksia
Kaikki kriteerit täyttävät tiekunnat eivät ole hakeutuneet kunnan hoito- ja kunnossapitosopimuksen piiriin. Tiedotus asiasta on riittävää. Ei edellytä toimenpiteitä.
83. Talousveden jakeluhäiriöiden (yli 60 min) määrä, kpl
Yli tunnin kestäneitä talousveden jakeluhäiriöitä on ollut viisi kappaletta. Jakeluhäiriöt ovat johtuneet verkostokorjauksista tai –vuodoista. Ei aiheuta toimenpiteitä.
84. Vuotovesien määrä < 10 %
Vuotovesien määrää ei ole saatu pudotettua halutulle tasolle. Määrää pyritään vähentämään verkoston ylläpidolla ja uusimisella määrärahojen puitteissa.
86. Tunnuslukuja – vesijohtoverkostoon liittyneitä 2180 kpl
Vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä on saatu arvioitua vähemmän.
87. Tunnuslukuja – viemäriverkostoon liittyneitä 1130 kpl
Viemäriverkoston laajentumisen jälkeen yksityisten kiinteistönomistajien kanssa ei
ole saatu solmittua tavoitteeksi asetettua määrää viemäriliittymissopimuksia. Liittymisaktiivisuutta pyritään edistämään resurssien puitteissa.
88. Laskutettu talousvesi, 1.000 m3
Talousvettä on laskutettu/kulutettu tavoitetta vähemmän. Tavoite arvioitava uudelleen.
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89. Talousveden kulutus n. litraa/asukas/vrk
Talousvettä on kulutettu vähemmän mitä on tavoitteeseen asetettu. Tavoitteen määrä on laskettu liian korkeaksi, koska siihen on laskettu myös tukkuostajille myyty vesi. Tavoite arvioitava uudelleen.

Ympäristölautakunta on 15.8.2017 § 48 päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Rakennustarkastus ja ympäristötoimi
93. Asuinrakennusten rakennusluvat
Rakennuslupahakemuksia on tullut arvioitua vähemmän.
95. Ympäristöluvat
Ympäristölupahakemuksia on tullut arvioitua vähemmän.

Kaavoituksen ja mittauksen tehtäväalueelle asetettu vaikuttavuustavoite rakennuspaikkojen myynti jäi tavoitteesta, toteutuma vaihtelee vuosittain. Tuotantotavoitteiden toteutuminen ja perustelut on esitetty tilinpäätöksessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

päättää antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee em. lausunnon tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

20.9.2017

Sivu

236

TEKNISEN JOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN AUKI JULISTAMINEN
Khall 156 §
Tekninen johtaja Juha Försti on 11.9.2017 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen teknisen
johtajan virasta 12.11.2017 lukien.
Teknisen johtajan valinnasta päättää hallintosäännön 64 §:n mukaan valtuusto. Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita
viran avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa
kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- merkitsee tiedoksi teknisen johtajan Juha Förstin irtisanoutumisen 12.11.2017 alkaen;
- julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi 9.10.2017 mennessä siten, että viran
kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suorittu soveltuva insinöörin tutkinto ja kokemusta teknisen alan
johtotehtävistä;
- päättää, että hakuilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla,
työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrössä, Ilkassa, Pohjalaisessa,
Helsingin Sanomissa sekä Rakennuslehdessä;
- valitsee valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut ja tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja toimikuntaan valittiin teknisen lautakunnan puheenjohtajisto,
kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä sihteeriksi hallintojohtaja. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuuston 28.9.2017 kokouksessa
valittava kunnanjohtaja voi osallistua valintatoimikunnan työskentelyyn ja valintatoimikunta voi halutessaan käyttää ulkopuolista arvioitsijaa.
__________
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KUNNANJOHTAJAN VAALI
Khall 157 §
Kunnanjohtaja Eino Toivola on 31.5.2017 saapuneella kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta 1.12.2017 alkaen.
Kuntalain 41 §:n kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Hallintosäännön
63 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto,
viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 62 §:n mukaan
virkojen kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, jolla on oikeus julistaa virka
haettavaksi. Kelpoisuusehdoista päätettäessä tulee ottaa huomioon erityislainsäädännön määräykset.
Kunnanhallitus on käsitellyt kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtoja ja viran auki julistamista kokouksissaan 5.6.2017 § 98 sekä 19.6.2017 § 122. Kunnanhallitus päätti,
että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi edellytetään käytännössä osoitettua kokemusta vaativista johtotehtävistä ja
henkilöstön johtamisesta. Viran hakuilmoituksessa lisäksi todetaan, että arvostamme perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen, monipuolista elinkeinoelämän
tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta toimia muutostilanteissa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että virkaa hakevien voidaan edellyttää osallistuvan tarvittaessa soveltuvuustestiin ja että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Kunnanhallitus päätti valita valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut ja tekee
ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Valintatoimikunta koostuu kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston puheenjohtajistoista. Samalla päätettiin, että valintatoimikunta voi
tarvittaessa käyttää rekrytoinnin asiantuntijaa. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja sihteeriksi kunnanjohtaja Eino Toivola.
Kunnanjohtajan viran hakuilmoitukset julkaistiin kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla, Pohjankyrössä, Ilkassa, Pohjalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä. Lisäksi hausta tiedotettiin kunnan facebooksivulla.
Virkaa hakivat määräaikaan 14.8.2017 klo 15.00 mennessä seuraavat henkilöt:
- Tiina Andersson, insinööri YAMK, tilapalvelupäällikkö, Espoon kaupungin tilakeskus
- Ari Haapanen, kauppatieteen maisteri, project manager, Levon instituutti, Vaasan
yliopisto
- Jari Iso-Koivisto, hallintotieteiden maisteri, hallintojohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto
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- Tero Kankaanpää, oikeustieteen maisteri, hallintojohtaja, Alajärven kaupunki
- Matti Kannus, hallintotieteiden kandidaatti
- Nina Kivi, hallintotieteiden maisteri, vt. kunnanjohtaja, Tuusniemen kunta
- Kati Ojaniemi, hallintotieteiden maisteri, päätoiminen tuntiopettaja, Koulutuskeskus
SEDU
- Anita Paavola, hallintotieteiden maisteri, kunnanjohtaja, Vimpelin kunta
- Heikki Pietarinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, Suomen Pietarhovi
Oy
- Vesa Rantala, hallintotieteen maisteri, kunnanjohtaja, Taivassalo
- Hannu Wuorela, filosofian maisteri, johtaja, HW Investment
Hakijoiden hakemukset liitteineen ovat nähtävissä ja saatavana kunnanvirastosta
kunnanviraston aukioloaikoina.
Kunnanjohtajan valintatoimikunta päätti 14.8.2017 tilata henkilöarvioinnit Psycon
Oy:ltä sekä päätti kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat:
-

Jari Iso-Koivisto
Tero Kankaanpää
Anita Paavola
Heikki Pietarinen
Vesa Rantala

Kunnanjohtajan valintatoimikunta suoritti haastattelut 30.8.2017, minkä jälkeen toimikunta valitsi hakijoista Tero Kankaanpään ja Jari Iso-Koiviston henkilöarviointiin.
Valintatoimikunta päätti, että henkilöarvioinnit esitellään 18.9.2017 valintatoimikunnalle klo 17.00 ja valtuustoryhmille klo 18.00.
Kunnanjohtajan valintatoimikunta on 20.9.2017 päättänyt ehdottaa, että Isonkyrön
kunnanjohtajaksi valitaan Tero Kankaanpää.
Lisätietoja antaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä, puh.040-834 9835.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

kunnanjohtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallintojohtaja, oikeustieteen maisteri Tero Kankaanpää
virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla
virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall 158 §
Kunnanjohtaja Eino Toivolan vuosilomaoikeus on 38 lomapäivää.
Kunnanjohtaja Eino Toivola on käyttänyt lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016–
31.3.2017 lomapäiviä siten, että jäljellä on 29 vuosilomapäivää. Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2017–31.3.2018 kunnanjohtaja Eino Toivolalle kertyy 30.11.2017
saakka yhteensä 24 vuosilomapäivää
Kunnanjohtaja Eino Toivola hakee vuosilomaa ajalle 2.10.2017 – 30.11.2017, yhteensä 44 lomapäivää, joista 29 päivää lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016–
31.3.2017 lomapäiviä ja 15 lomanmääräytymisvuoden 1.4.2017–31.3.2018 lomapäiviä. Jäljelle jää vuosiloma-oikeutta 9 päivää, joka maksetaan lomakorvauksena virkasuhteen päättyessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
HJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan vuosiloman yllä olevan mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Eino Toivola poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.
__________

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: 155–156, 158
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: 153–154, 157
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 155–156, 158

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

