ISONKYRÖN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

No

15/2017

Kunnanhallitus
Sivu [273V25alitse 257e
pvm.]
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

torstaina 9.11.2017 klo 19.06–19.57
Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Mäki-Rammo Mirva
(ja merkintä siitä, kuka
Pukkinen Jaakko
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Kuusikko Erkki
Hintsa Reino
Laine Tommi
Mäkynen Jouni
Perkiö Nina
Rajamäki Sirkku
Tuuri-Tammela Helena
Viertola Jari

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”

Heinilä Miko
Hahtola Sami
Vaissalo Matti

kvalt:n puheenjohtaja
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja

Toivola Eino
Järvi-Laturi Jaana

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, asiantuntija

Försti Juha
LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
183 - 193
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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 9.11.2017
Allekirjoitus

Tommi Laine
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Jouni Mäkynen

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 16.11.2017 klo 14.00.
Tarja Soini

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.11.2017

274

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 183 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus päätti
yksimielisesti ottaa lisäasiat käsiteltäväksi ja päätti, että tekninen johtaja asiantuntijana esittelee lisäasiat pöytäkirjantarkastajien valinnan jälkeen.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 184 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Laine ja Jouni Mäkynen.
__________

LISÄASIOIDEN ESITTELY
Tekninen johtaja esitteli pykälät 190–193 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 19.28.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 185 §
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus. Suomen Kuntaliitto on ohjeistanut johtajasopimuksen tekemistä julkaisussaan Kuntajohtajan johtajasopimus – puitteet ja pelisäännöt johtamistyölle (2016)
mm. seuraavasti:
”Kuntajohtaminen on poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhteistyötä. Johtamistehtävät jakaantuvat sekä toimielimissä toimiville luottamushenkilöille että kuntajohtajille, muille johtaville viranhaltijoille ja lähiesimiehille. Selkeä johtamisjärjestelmä luo perustan kunnan tulokselliselle johtamiselle sekä toimivalle yhteistyölle.
Luottamushenkilöiden tehtävänä on panna asioita vireille, asettaa tavoitteita ja
tehdä päätöksiä, valvoa päätösten toteutumista sekä kantaa poliittista vastuuta
yhteisistä asioista ja paikallisesta kehityksestä. Viranhaltijajohto puolestaan vastaa poliittisten toimielinten asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisen ja
täytäntöönpanon johtamisesta.”
”Kuntajohtajan johtajasopimus on yksi työvälineistä, joilla turvataan johtamisjärjestelmän toimivuus. Johtajasopimus edistää strategista johtamista sekä selkeyttää poliittisen ja ammatillisen johdon rooleja ja johtamistyötä. Johtajasopimus on
käytännön työväline määriteltäessä johtamisen tavoitteita ja työn jakoa poliittisen
ja ammatillisen johdon välillä. Ylimmän johdon välinen johtajasopimus luo perustaa poliittisen johdon ja viranhaltijajohdon väliselle luottamukselle ja koko kunnan
yhteistyökulttuurille. Johtajasopimuksella turvataan kuntajohtajalle onnistumisen
edellytykset ja selkeytetään johtajan liikkumavaraa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ennalta sovituilla pelisäännöillä ja menettelytavoilla voidaan tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmukaista, ennustettavaa ja luotettavaa, yksinkertaistaa
toimintaa monimutkaisissa tilanteissa sekä ennaltaehkäistä ristiriitoja. Lisäksi johtajasopimuksella parannetaan kuntajohtajan työn tulosten ja palkkauksen arviointia sekä varmistetaan, että kuntajohtajan asema säilyy hyvän työnantajapolitiikan
ehdot täyttävänä myös ristiriitatilanteissa.”
”Jos johtajasopimukseen ei sisälly määräystä erokorvauksesta, kunnanhallitus
voi hyväksyä johtajasopimuksen. Jos johtajasopimus sisältää määräyksiä erokorvauksesta, sen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaan valtuusto.”
”Hallituksen puheenjohtajalla on johtajasopimuksen valmisteluvastuu, vaikka sen
hyväksyisikin valtuusto.”
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on koordinoinut johtajasopimuksen valmistelua.
Valmistelu on tehty yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajiston, kunnanvaltuuston
puheenjohtajan sekä tulevan kunnanjohtajan Tero Kankaanpään kanssa.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh. 040
574 8147.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KH:N PJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen
mukaisen johtajasopimuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – MARIA VIROLAINEN JA HARRI LEHTONEN
Khall 186 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 27.10.2010 Isonkyrön kunta myy Maria Virolaiselle ja Harri Lehtoselle määräalan Kyöstilä -nimisestä tilasta Isonkyrön kunnan Taipaleen kylässä (kt 152-416-5-90). Määräalan pinta-ala on noin 2 679 m² ja se muodostaa Isonkyrön Taipaleen asemakaavan korttelissa 612 rakennuspaikan nro 7.
Kaupan kohteena oleva alue on esitetty karttaliitteessä. Kauppahinta on 4 018 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVIRASTON VAIHTEEN AUKIOLOAIKOJEN MUUTTAMINEN
Khall 30.11.2015, 195 §
Isonkyrön kunnanviraston aukioloajat ovat olleet ma-pe klo 8.00 - 16.00. Mm. sähköisen asioinnin lisäännyttyä aukioloaikoja on tarkoituksenmukaista tarkentaa. Toisaalta esim. muualla työssäkäyvät asiakkaat eivät välttämättä ehdi asioimaan aukioloaikojen puitteissa.
Kunnanvirastossa noudatetaan liukuvaa työaikaa, josta on KVTES:n mukaisesti
sovittu seuraavaa: Tasoittumattoman liukuvan työajan säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 20 tuntia (+saldo) tai alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (–
saldo). Päivittäinen liukuma-ajan enimmäismäärä on klo 7–9 ja 15–18 ja kiinteä päivittäinen työaika vähintään viisi tuntia klo 9–15 ruokatauko poisluettuna.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että 1.1.2016 alkaen kunnanvirasto on yleisölle avoinna
-

maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00 ja

-

myös muuna kuin aukioloaikoina otetaan asiakkaita vastaan erikseen niin sovittaessa

-

puhelinvaihde pidetään auki klo 8.00 – 15.45.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 9.11.2017, 187 §
Kunnanviraston 1.1.2016 alkaen muutetut aukioloajat ovat toimivat. Puhelinvaihteen
aukioloaika on tarkoituksenmukaista muuttaa vastamaan kunnanviraston aukioloaikaa.
VT. KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että puhelinvaihde pidetään auki ma-pe klo 9.00 – 15.00.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 9.11.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 188 §
Kunnanvaltuuston 9.11.2017 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
-

Tuloveroprosentin vahvistaminen
Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen
Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
Teknisen johtajan vaali
Sidonnaisuusilmoitukset

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

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 9.11.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole
lakien tai asetusten vastaisia;
- panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.11.2017

280

TEKNISEN JOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN
Khall 24.10.2017, 180 §
Tekninen johtaja Juha Försti on 11.9.2017 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen teknisen johtajan virasta 12.11.2017 lukien.
Kunnanhallitus on 20.9.2017 § 156 merkinnyt tiedoksi teknisen johtajan Juha Förstin
irtisanoutumisen 12.11.2017 alkaen sekä päättänyt julistaa teknisen johtajan viran
haettavaksi 9.10.2017 mennessä. Kunnanhallitus päätti, että viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suorittu soveltuva insinöörin tutkinto ja kokemusta teknisen alan johtotehtävistä. Virkailmoituksessa on lisäksi todettu, että virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa. Hakuasiakirjat ovat
julkisia, eikä niitä palauteta.
Hakuilmoitukset on julkaistu kunnanhallituksen 20.9.2017 § 156 päätöksen mukaisesti kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä
Pohjankyrössä, Il-kassa, Pohjalaisessa, Helsingin Sanomissa sekä Rakennuslehdessä. Lisäksi hausta on tiedotettu kunnan facebook-sivulla.
Kunnanhallitus päätti 20.9.2017 valita valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut
ja tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä.. 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.
Virkaa ovat määräaikaan 9.10.2017 klo 15.00 hakeneet seuraavat henkilöt:
- Martti Kerkelä, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Binä Oy
Vantaa
- Jukka Kosonen, rakennusinsinööri, laskentainsinööri, Pohjanmaan Erikoispurku Oy
- Toni Lustila, insinööri (AMK), kaavoitusinsinööri, Vaasan kaupunki
- Paavo Perälä, rakennusinsinööri, tekninen johtaja, Ilmajoen kunta
- Erik Rantanen, rakennusinsinööri (AMK)
- Kalle Riihimäki, rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
- Markku Salonen, rakennusinsinööri
- Kari Silla, AMK-insinööri/merkonomi(yo)
Hakijoiden hakemukset liitteineen ovat nähtävissä ja saatavana kunnanvirastosta
kunnanviraston aukioloaikoina.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Toimikunta päätti 9.10.2017 § 5 pitää haastattelut torstaina 19.10.2017 ja kutsua
haastatteluun seuraavat hakijat:
- Jukka Kosonen, rakennusinsinööri, laskentainsinööri, Pohjanmaan Erikoispurku Oy
- Toni Lustila, insinööri (AMK), kaavoitusinsinööri, Vaasan kaupunki
- Paavo Perälä, rakennusinsinööri, tekninen johtaja, Ilmajoen kunta
- Kalle Riihimäki, rakennusinsinööri, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
Valintatoimikunta haastatteli Jukka Kososen, Toni Lustilan, Paavo Perälän sekä Kalle Riihimäen sekä päätti 19.10.2017 § 8 yksimielisesti ehdottaa, että tekniseksi johtajaksi valitaan rakennusinsinööri Jukka Kosonen.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

teknisen johtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti rakennusinsinööri Jukka Kosonen

-

virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla

-

virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Kvalt 9.11.2017, 57 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 9.11.2017, 189 §
Hallintosäännön 65 §:n mukaan:
”Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin
kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen”.
Jukka Kosonen on 9.11.2017 toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja suostumuksen turvallisuusselvityksen tekemiseen sekä ilmoittanut
ottavansa teknisen johtajan viran vastaan 13.11.2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus vahvistaa teknisen johtajan vaalin ja merkitsee tiedoksi, että Jukka
Kosonen ottaa viran vastaan 13.11.2017.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖYHTIÖN LUKUUN EMIL
SVENS
Khall 190 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 6.11.2017 Isonkyrön kunta myy Emil Svensille
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun määräalan Laurila -nimisestä tilasta, jonka kiinteistötunnus on 152-416-3-82. Määräalan pinta-ala on noin 9 200 m² ja se muodostaa Isonkyrön asemakaavan mukaisen tontin nro 1 (T-2) korttelissa 654. Kaupan
kohteena oleva alue on esitetty karttaliitteessä. Kauppahinta on 9 200 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.11.2017

284

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – JUSSI KNAAPI
Khall 191 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 8.11.2017 Isonkyrön kunta ostaa Jussi Knaapilta määräalan Knaapi -nimisestä tilasta, jonka kiinteistötunnus on 152-416-6-173.
Määräalan pinta-ala on noin 6,8 hehtaaria. Kaupan kohteena oleva alue on esitetty
karttaliitteessä. Kauppahinta on 166 200 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖYHTIÖN LUKUUN TEEMU
BUCKMAN, TUOMO BUCKMAN JA JARI KILLINEN
Khall 192 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 9.11.2017 Isonkyrön kunta myy Teemu Buckmanille, Tuomo Buckmanille ja Jari Killiselle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun
Knaapi -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 152-416-6-173) erotettavan määräalan,
josta muodostuu Isonkyrön keskustan kaavaluonnoksen mukaiset tontit 1, 2 ja 3.
Kaavaluonnoksessa alue on merkitty kaavamerkinnällä KL (liikerakentamisen korttelialue).
Määräalan pinta-ala on noin 25 000 m². Myytävä alue on merkitty karttaliitteeseen.
Kauppahinta on 100 000 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä. Isonkyrön kunta
on ostanut ko. määräalan 8.11.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – PERUSTETTAVAN KOY ISONKYRÖN PIILOLUOLANTIEN
PÄIVÄKODIN LUKUUN MEDISET HOIVARAKENTAJAT OY
Khall 193 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 9.11.2017 Isonkyrön kunta myy Mediset Hoivarakentajat Oy:lle perustettavan Kiinteistö Oy Isonkyrön Piiloluolantien Päiväkodin lukuun Isonkyrön keskustan kaavaluonnoksen mukaisesta korttelista 429 karttaliitteen mukaisen alueen. Kaavaluonnoksessa alue on merkitty kaavamerkinnällä P
(palvelurakennusten korttelialue).
Kaupan kohteena on noin 1 300 m²:n määräala MÄNTYMAA -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 152-403-16-15) sekä noin 6 600 m²:n määräala VAINIO –nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 152-416-21-4). Määräalojen pinta-ala on yhteensä noin 7 900
m2. Kauppahinta on 31 600 euroa. Hoivarakentajat Oy:tä edustaa Tarmo Kemppainen. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
VT. KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

PÄÄTÖS:

liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.

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: 186–187, 189–193
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: 183–185, 188
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 186–187, 189–193

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

