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ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

7.6.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 85
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 86
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Reino Hintsa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 7.6.2021 § 87
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 26.5.2021 Isonkyrön kunta myy kahdelle yksityishenkilölle Torppa -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 152-416-7-56), joka muodostaa Isonkyrön kunnan keskustan asemakaavan korttelin 711 tontin nro 2. Alueen
asemakaavamerkintä on AO (Erillispientalojen korttelialue). Myytävän kiinteistön
pinta-ala on noin 2.597 m². Myytävä alue on merkitty karttaliitteeseen. Kauppahinta
on 110 €.
Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 29.4.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall § 88
Kunnanvaltuuston 29.4.2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
• Hulevesien hallinta asemakaava-alueella - hulevesimääräys
• Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen
• Talousarviopoikkeamat vuoden 2020 tilinpäätöksessä
• Keskustan alueen asemakaavamuutokset
• Virastotalon investointien lisämäärärahahakemus
• Hoivaosaston muutostyön ja laajennuksen pääsuunnitelmien hyväksyminen

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
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KUNNANVALTUUSTON 26.5.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall § 89
Kunnanvaltuuston 26.5.2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
• Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
• Vuoden 2020 tilinpäätös
• Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot
niiden johdosta
• Hyvinvointikertomus
• Tammi-maaliskuun 2021 osavuosiraportti
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
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Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

7.6.2021
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KOULUKESKUKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
Sivltk 11.5.2021 § 25
Kunnanvaltuusto on 12.11.2020 § 31 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion. Talousarviossa 2021 on määritetty, että koulukeskuksen johtamisjärjestelmää tulee tarkastella ja kehittää 31.5.2021 mennessä.
Tällä hetkellä koulukeskuksella toimii johtava rehtori, joka vastaa myös sivistyksen
palvelualueesta. Sivistyksen palvelualueeseen kuuluu varhaiskasvatus ja opetus eli
perus- ja lukio-opetus, ja opistotoiminta. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat asiointikyyditys ja erityisen vaativa erityisopetus.
Koulukeskuksella on kokonaistyöaikainen apulaisrehtori, jonka tehtäviin kuuluu laajasti yläkoulun ja lukion toiminnan järjestäminen. Tehtävän kuva ja virkanimike eivät
tällä hetkellä vastaa toisiaan. Koulukeskuksella tarvitaan rehtorin virka, koska johtava rehtori ei voi olla kokoaikaisesti koulukeskuksella oman tehtävänkuvansa takia.
Nykytehtäviä tarkastelemalla apulaisrehtorin viran nimike on tarpeen muuttaa yläkoulun rehtorin viraksi, jolle kuuluu lukion apulaisrehtorina ja johtavan rehtorin sijaisena toimiminen. Yläkoulun rehtorin tehtäviin liitetään myös oppivelvollisuuden laajentumisesta kunnille tuleva valvontatehtävä ja uuden asumisyksikön Kyrökodit opetusryhmä. Virkanimikkeen muutoksen myötä myös palkkaus tarkistetaan tehtävän mukaiseksi.
Apulaisrehtori Satu Ruhkala on antanut suostumuksensa virkanimikkeen muuttamiseen.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle yhtenäiskoulun apulaisrehtorin
virkanimikkeen muuttamista 1.8.2021 alkaen yläkoulun rehtorin viraksi, johon kuuluu
Kyrönmaan lukion apulaisrehtorin tehtävät.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 7.6.2021 § 90
Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkanimikkeen muuttamisesta.
Sivistyslautakunnan ehdotus vaatii hallintosääntömuutoksia, joista päätetään erikseen. Virkanimikkeen muuttamisen kustannusvaikutus tehtäväkohtaiseen palkkaan
on 297,45 euroa/kk.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

7.6.2021

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 18.23-18.26.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Khall 7.6.2021 § 91
Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta
sekä perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021. Käytännössä tämä tarkoittaa, että velvollisuus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa koskee jo keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia. Uudistus tuo sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille uusia tehtäviä ja velvoitteita, joita ei ole säädetty tietyn viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi. Näin ollen
hallintosäännössä tulee määrätä, minkä viranomaisen vastuulle ja alaisuuteen esim.
perusopetuksen järjestäminen ja perusopetuksen järjestäjälle säädetyt tehtävät kuuluvat.
Lisäksi hallintosääntöön esitetään muutamia muita vähäisiä tarkennuksia.
Oheismateriaalina toimitetaan hallintosääntöluonnos, johon muutosehdotukset on
merkitty siten, että poistettavat kohdat on yliviivattu ja lisättävät kohdat on merkitty
keltaisella pohjavärillä.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uuden
hallintosäännön, joka tulee voimaan 11.8.2021.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Jaakko Pukkinen Erkki Kuusikon ym. kannattamana ehdotti,
että asia palautetaan valmisteluun siten, että esityksessä on huomioitu myös sivistyspalvelujen sijaistaminen ja että asiaa käsitellään kunnanhallituksen seuraavassa
kokouksessa.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa valmisteluun
Jaakko Pukkisen esittämällä tavalla. Kukaan ei ilmoittanut vastustavansa muutoksia.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian valmisteluun.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

7.6.2021
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RYHMÄAVUSTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN
TOIMEKSI
Khall 7.6.2021 § 92
Eduskunnan ensimmäinen käsittely hallituksen esityksestä 249/2020 laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta oli 5.5.2021.Hallituksen esityksen tarkoituksena on täsmentää päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen perusteita ja lisätä varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa. Tavoitteena on huolehtia ja valvoa, että
varhaiskasvatus järjestetään sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti lapsen edun
periaatetta noudattaen.
Voimassa oleva varhaiskasvatuslain 36 § mahdollistaa henkilöstön mitoituksesta
poikkeamisen vain lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä. Varhaiskasvatuslain muuttamista koskevassa esityksessä tarkennetaan, että lain 35. pykälässä tarkoitetusta
suhdeluvusta ei ole sallittua poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.
Päiväkodin ryhmäavustajaa ei lasketa mitoitukseen eikä kasvatusvastuulliseksi,
vaikka hänellä olisi esim. lähihoitajan koulutuspohja. Näin ollen varhaiskasvatuksen
opettajan tai lastenhoitajan ollessa poissa ryhmään joudutaan palkkaamaan aina
sijainen, vaikka ryhmäavustaja on paikalla.
Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori ovat ehdottaneet, että ryhmäavustajan
toimi muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi, jolloin se voidaan laskea kasvatusvastuulliseksi ja hänet otetaan mitoituksessa huomioon. Hänelle voidaan laskea sama määrä lapsia kuin muillekin ryhmässä oleville opettajille ja lastenhoitajille eli 7 lasta/ 1 aikuinen. Nimikkeen muutoksen myötä akuuteissa poissaoloissa hän on yksi kasvatusvastuullinen muiden joukossa, eikä ulkopuolista sijaista
tarvita. Ryhmäavustaja on kelpoinen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen ja
hän on antanut kirjallisen suostumuksen toimen muuttamiseen.
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen tehtäväkohtainen palkka on 109,89 euroa
korkeampi kuin ryhmäavustajalla.
Lisätietoja antavat varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio ja johtava rehtori Susanna
Pietikäinen, puh. (06) 470 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että ryhmäavustajan toimi muutetaan varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan toimeksi 1.8.2021 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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7.6.2021
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ISONKYRÖN KOTISEUTUELOKUVAT RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 7.6.2021 § 93
Isonkyrön Kotiseutuelokuvat ry anoo 31.5.2021 saapuneella kirjeellään kunnalta elokuvien digitointilaitteen hankintaan väliaikaista rahoitusta 9.290 euroa. Yhyres-yhdistyksen hallitus on myöntänyt rahoituksen Pöhinä-hankkeen kautta, tuki 9.290,81 euroa. Hakemus on Pohjanmaan ELY:n tarkastuksessa ja lopullinen hyväksyntä tulee
myöhemmin. Hanketuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 14.293,55 euroa. Hanke pitää olla loppuun
saatettu lokakuussa 2022.
Lainan takaisinmaksu tapahtuu hankerahoituksen tilityksen jälkeen, viimeistään
30.6.2022. Hakemus liitteineen toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Hallintosäännön 23 §:n 29-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

myöntää Isonkyrön Kotiseutuelokuvat ry:lle 9.290 euroa väliaikaisrahoitusta
elokuvien digitointilaitteen hankintaan

-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu
yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.6.2022 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

7.6.2021
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PÖMPELIN METSÄSTÄJÄT RY:N ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 7.6.2021 § 94
Pömpelin Metsästäjät ry anoo 31.5.2021 saapuneella kirjeellään kunnalta Vuoressalon teemareittiin liittyvän laavun, liiterin ja puuceen rakentamisen toteuttamiseen väliaikaista rahoitusta 7.595 euroa. Yhyres-yhdistyksen hallitus on myöntänyt rahoituksen Pöhinä-hankkeen kautta, tuki 7.595 euroa. Hakemus on Pohjanmaan ELY:n tarkastuksessa ja lopullinen hyväksyntä tulee myöhemmin. Hanketuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
11.684,62 euroa. Hanke pitää olla loppuun saatettu lokakuussa 2022.
Lainan takaisinmaksu tapahtuu hankerahoituksen tilityksen jälkeen, viimeistään
31.12.2022. Hakemus liitteineen toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Hallintosäännön 23 §:n 29-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

myöntää Pömpelin Metsästäjät ry:lle 7.595 euroa väliaikaisrahoitusta Vuoressalon teemareittiin liittyvän laavun, liiterin ja puuceen rakentamisen toteuttamiseen

-

laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta

-

laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu
yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 31.12.2022 mennessä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

7.6.2021
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KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN
Tekn.ltk 6.4.2021 § 44
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarviovuodelle 2021 investointimäärärahan ” Liikuntapaikkojen kehittäminen koulukeskuksen
alueelle”. Investointimäärärahan täytäntöönpanon edellytyksenä on aluesuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksessa. Aluesuunnitelma aikatauluineen on nyt
valmistunut.
Koulukeskuksen alueen kehittäminen on ollut esillä useasti viime vuosien aikana.
Alueen kehittäminen monipuoliseksi liikunta-alueeksi palvelee niin kaikkia kuntalaisia, kuin keskustan alueen perusopetusta ja Kyrönmaan lukiota. Viihtyisä ja turvallinen piha-alue on myös vetovoimatekijä ja edistää ”Liikkuva koulu” -periaatteen toteuttamista. Merkitykseltään vähäistä ei ole myöskään se, että mielekäs tekeminen
välitunnilla/virikkeellinen piha ehkäisee koulukiusaamista ja muuta epätoivottavaa
käyttäytymistä.
Käsittelyprosessi on ollut osallistava ja huomioinut Unicefin lapsiystävällinen kunta
toimintamallin ja lapset ovat päässeet osallistumaan suunnitteluun.
Keskustan koulun oppilasryhmä on tehnyt opettajansa Niina Luukelan kanssa
16.3.2020 kuntalaisaloitteen välituntitekemisen lisäämiseksi, jonka johdosta järjestettiin keväällä 2020 piirustuskilpailu pihasuunnitelmista. Piirustusten pohjalta pyydettiin alustavaa suunnitelmaa Arkkitehtitoimisto Jääskeläiseltä, joka esiteltiin sivistyspalveluiden, hyvinvointipalveluiden ja teknisen palvelualueen työtekijöille. Lisäksi
Keskustan koulun opettajat käsittelivät suunnitelmaa kokouksessaan, jonka jälkeen
suunnitelmaa paranneltiin edellä mainittujen muutosehdotusten mukaan.
Johtava rehtori, Keskustan koulun koulujohtaja, tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja
ovat tämän jälkeen käsitelleet suunnitelman kiireellisyysjärjestystä. Aluesuunnitelma
ja kiireellisyysjärjestys ovat erilisinä liitteenä.
Asiaan liittyen on tehty myös useita kuntalaisaloitteita:
-

Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.11.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa
esitetään monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen
vapaa-ajan liikunnan lisäämisen hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta esittää 26.4.2018 § 18, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahaa kuntopolun rakentamiseksi Välimäen metsäalueelle ja kuntorappusten rakentamiseksi kuntopolun yhteyteen sekä ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi koulukeskuksen alueelle. Kuntopolun rakentamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja ainakin yksi pulkkamäki.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

7.6.2021
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kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
-

Keskustan koulun vanhempainyhdistys on jättänyt 30.11.2018 aloitteen aidan
saamiseksi osalle Kyrööntien ja Knaapilantien kohdassa Keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi.

Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 9 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen johtaja on kuullut käyttäjiä ja he ovat puoltaneet aidan rakentamista.
Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamien kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen,
että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020
talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan
liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella
etenkin lapsille ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kuin vapaa-ajan tarpeisiin.
Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.
Tekninen lautakunta on päättänyt 1.10.2019 § 84, että Keskustan koulun aidan tarve
ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
-

Liisa Vaismaa on 2.9.2019 jättänyt kuntalaisaloitteen kuntoportaista Välimäen
kallioille.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 todennut, että
teknisten palvelujen budjetissa 2020 on varattu määrärahaa ulkoliikuntapaikkojen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Välimäen kallion kuntoportaiden rakentaminen
otetaan huomioon kyseisessä suunnitelmassa.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunnan osalta aloite on loppuun käsitelty.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 § 15 todennut aloitteen käsittelyn
keskeneräiseksi.
-

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti 27.1.2020 kuntalaisaloitteen ulkoliikuntapuistosta.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 18.2.2020 § 29 todennut, että lautakunta
on kokouksessaan 29.10.2019 § 46 käsitellyt kuntalaisaloitetta koskien Välimäen
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kalliolle rakennettavia kuntoportaita ja päättänyt ottaa huomioon kuntaportaiden rakentamisen ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 § 35 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvioon investointimäärärahaa 20.000 euroa teknisten palveluiden yleisiin alueisiin/ liikuntapaikkojen kehittämiseen (koulukeskus/aluesuunnitelma 2020 sis. mahdollisesti kuntoportaat).
Hyvinvointilautakunta on todennut, että ulkoliikuntapuisto on osa ulkoliikuntapaikkojen kokonaisvaltaista kehittämistä, joten se huomioidaan aluesuunnitelmassa. Hyvinvointijohtaja osallistuu suunnitteluun yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hyvinvointilautakunta on todennut aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
-

Elisabeth Killinen on lähettänyt 25.3.2020 kuntalaisaloitteen kuntoradan rakentamisesta Isonkyrön koulukeskuksen viereen.

-

Johanna Perttilä on tehnyt kuntalaisaloitteen 8.1.2021 tekojään toteuttamisesta Isonkyrön kuntaan.

Kuntalaisaloitteiden osalta kaikkia aloitteita ei pystytty toteuttamaan koulukeskuksen
aluesuunnitelmassa.
Kuntalaisaloitteissa esitetään kuntoportaiden rakentamista Välimäkeen, mutta niiden
rakentaminen on rajattu varsinaisen suunnitelma-alueen ulkopuolelle. Portaiden rakentamisen osalta toivotaan yhdistysvetoista ratkaisua.
Kuntalaisaloitteessa on esitetty kuntorataa koulun yhteyteen, mutta osana hyvinvointipalveluiden vetämää Teemareitistö-hanketta, tulee valtatien toiselle puolelle
Lapinmäen uuden asuntoalueen yhteyteen patikointireitti, joka palvelee tätä tarkoitusta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta
-

päättää esittää kunnanhallitukselle koulukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvän toteutusjärjestyksen hyväksymistä,

-

päättää valtuuttaa teknisen johtajan, johtavan rehtorin ja hyvinvointijohtajan
valitsemaan käyttäjiä kuultuaan alueille hyväksytyn talousarvion puitteissa toimintavälineet,

-

toteaa, että vastuullisena viranhaltijana tilausten ja toteutuksen osalta on tekninen johtaja,

-

toteaa esitellyt kuntalaisaloitteet teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyiksi.
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Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
________

Khall 19.4.2021 § 61
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen Aluesuunnitelman ja toteutusjärjestyksen. Tällä päätöksellä ei päätetä tulevien hankkeiden (v. 2022-2024) toteutuksesta, vaan mahdollisesta toteutuksesta päätetään talousarvioiden yhteydessä.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
KOKOUKSESSA
MUUTTAMA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus
1) päättää hyväksyä koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen Aluesuunnitelman
vuoden 2021 toteutettavalta osalta kuitenkin siten, että siitä poistetaan alakoulun
raja-aita ja siihen varattu määräraha voidaan käyttää jalkapalloareenan ja/tai lähiliikunta/-voimailualueiden välineiden hankintaan.
2) päättää vuosien 2022-2024 osalta pyytää suunnitelmasta 31.5.2021 mennessä
lausuntoa hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta,
vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta järjestöiltä.
Myös kuntalaisille annetaan mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa
pyydetään ottamaan kantaa suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa
osia suunnitelmista EU-hankerahoituksella.
Helena Tuuri-Tammela Jaakko Pukkisen kannattamana ehdotti, että ennen päätöksentekoa koko suunnitelmasta pyydetään 31.5.2021 mennessä lausuntoa hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta järjestöiltä. Myös kuntalaisille annetaan
mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa
suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa osia suunnitelmista EU-hankerahoituksella.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu
esitys, on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne,
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jotka ovat kunnanjohtajan kokouksessa tekemän pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Helena Tuuri-Tammelan esityksen kannalla, äänestävät
EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Mäki-Rammo) ja 8 EIääntä (Annala, Hintsa, Jaatinen, Kuusikko, Laine, Loukola, Pukkinen, Tuuri-Tammela).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 1 – 8 Tuuri-Tammelan ehdotus hyväksyttiin.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on äänin 1-8 päättänyt pyytää koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen Aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä
31.5.2021 mennessä lausuntoa hyvinvointilautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä kunnassa toimivilta
järjestöiltä. Myös kuntalaisille annetaan mahdollisuus antaa lausunto asiassa. Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa suunnitelman toteutustarpeisiin ja toteutusjärjestykseen sekä järjestöjen osalta niiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa osia suunnitelmista EU-hankerahoituksella.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä asiaa klo 18.43-19.07.
___________

Khall 7.6.2021 § 95
Määräaikaan mennessä saapui 21 lausuntoa ja määräajan päättymisen jälkeen 1
lausunto. Lausunnot jaetaan kokonaisuudessaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Hyvinvointilautakunta on 10.5.2021 § 25 päättänyt muun ohella varata ajan läpikäydä saapuneet lausunnot ja sen jälkeen vielä kommentoida suunnitelmaa viitaten
hallintosäännön 34 §:n 2.kohtaan (”liikuntapalveluiden kehittämisestä”).
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää:
1) merkitä lausunnot tiedoksi, ja
2) pyytää hyvinvointilautakunnalta lausuntoa koulukeskuksen piha-alueiden kehittämisen aluesuunnitelmasta ja toteutusjärjestyksestä 21.6.2021 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

7.6.2021

Sivu

175

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall § 96
Kunnanvaltuusto on 18.2.2021 § 3 hyväksynyt johtajasopimuksen, jonka mukaan
kunnanjohtajan vuosilomista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpään lomavuoden 2021 vuosiloman pituus on 38 päivää.
Kunnanvirasto on suljettuna kesällä ajalla 5.7.-30.7.2021. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on esittänyt, että hänen vuosiloma vahvistetaan ajalle 1.7.-1.8.2021, jolloin
vuosilomasta kuluu 22 päivää.
Hallintosäännön 168.2 §:n mukaan kunnanjohtajaa koskevat henkilöstöasiat esittelee ko. toimielimen puheenjohtaja.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh. 040
574 8147.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpään vuosiloman ajalle
1.7.-1.8.2021, jolloin vuosilomasta kuluu 22 päivää.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.58-18.59. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 7.6.2021 § 97
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 26.4.2021/VN/27874/2020 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta
vuodelle 2021
Isonkyrön kunta
Valtionosuus/rahoitus
107.780 €
Valtionosuus/rahoitus aiemmin
-112.382 €
Rahoituksen muutos aiempaan
220.162 €
2. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 17.5.2021/VN/13611/2021 – Kuntainfo
4/2021: Koronaviruspandemian kustannuksia korvataan valtionavustuksilla
3. Opetushallituksen määräys 17.5.2021/OPH-1866-2021: Määräys kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan tietojen tallentamisesta varhaiskasvatuksen tietovarantoon
4. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 17.5.2021 pöytäkirja
5. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje 21.5.2021/LSSAVI/ 7399/
2021: Rajoitustoimenpiteet vanhustenhuollon tehostetussa palveluasumisessa
6. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 25.5.2021/VN/13919/2021: Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa
7. Aluehallintoviraston päätös 26.5.2021/LSSAVI/7731/2021: Tartuntatautilain 15
§:n ja 16 §:n mukainen päätös pakollisesta terveystarkastuksesta
8. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 27.5.2021/VN/14345/2021:
Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi
9. Valtiokonttorin päätös 31.5.2021/27(2019: Sotilasvammalain (404/48) 6 §:n 4.
momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)
mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
ajalta 1.1.2020-31.12.2020.
Isonkyrön kunta
Suoritettu ennakko
500,00 €
Kunnan ilmoittamat kustannukset
159,25 €
Valtiokonttorin korvaus
159,25 €
Valtiokonttorille palautettava
340,75 €
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10. Sivistyslautakunnan pöytäkirjanote 11.5.2021 § 27: Sivistyksen palvelualueen
ajankohtaiset asiat
11. Aluehallintoviraston ohjauskirje 1.6.2021/LSSAVI/8879/2021:
Kokoontumisrajoituksista luopuminen Covid-19-epidemian perustasolla ja epidemian leviämisen estämiseksi säädettyjen toimenpiteiden valvonta
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

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

7.6.2021

Sivu

178

PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 7.6.2021 § 98
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
-

Hyvinvointilautakunta
Sivistyslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Sivistyslautakunta

10.5.2021
11.5.2021
14.5.2021
27.5.2021

-

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 3/24.5.2021;
Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

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

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN PERUSTAMISESTA
Khall 7.6.2021 § 99
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta
on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 241/2020 vp). Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki) lain 10 §:ssä määritellään
väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta:
”Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa
tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa,
joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2023;
2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.”
Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaalueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen olisi sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta sekä käyttäisi sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaisi tehtäviinsä
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liittyvästä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu
ja aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista,
joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää
julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.
Valmistelutoimielimen asettavan viranomaisen on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä.
Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelu Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaalla on valmisteltu väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä
nimeämällä Etelä-Pohjanmaan epävirallinen väliaikaisen valmistelutoimielimen ns.
pre-VATEn. Pre-VATE kokoonpano perustuu kunnallisjohdon kokouksessa
27.4.2021 esitettyihin jäsenehdotuksiin.
Toimeenpanolain 8 §:n 2 momentin mukaisesti osapuolet ovat sopineet VATEn kokoonpanosta lain voimaantulon varalta seuraavaa.
Pre-VATE on järjestäytynyt kokouksessaan 11.5.2021. Pre-VATEen ensimmäisessä
kokouksessa esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä toimi maakuntajohtaja Asko Peltola.
Pre-VATEn kokouksessa päätettiin, että pre-VATEen jäsenet ja varajäsenet nimittäneiltä tahoilta haetaan muodostetulle kokoonpanolle ehdollinen hyväksyntä, jossa
todetaan, että pre-VATE jatkaa työtä hyvinvointialueen virallisena VATEna niin pian
kuin mahdollista lakiesitysten tultua hyväksytyiksi eduskunnassa. Myöhemmin valittava VATEn hallinnollinen isäntäorganisaatio asettaa VATEn tällä menettelyllä hyväksytyn kokoonpanon mukaisesti.
Pre-VATEen kuuluvat seuraavat henkilöt.
Osallistujat
EPSHP
EPSHP
Lapua
Järvi-Pohjanmaa
Kaksineuvoinen
Suupohja
Erityishuoltopiiri (Eskoo)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Varsinainen jäsen
Juvila Kirsi
Järvinen Tero (Pj)
Kankare Satu
Koivunen Vesa (1.Vpj)
Kujala Piia (2.Vpj)
Latva-Pukkila Niku
Metsänranta Kaija

Otteen oikeaksi todistaa

Varajäsen
Suonsyrjä Kaija-Riitta
Niemi Tommi
Haapala Terhi
Leijonanmieli Sam
Huhtala Mikko
Heiniluoma Mikko
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Seinäjoki

Perä Tiina

Jikky
E-P:n pelastuslaitos
Kuussote

Pusa Anna-Kaisa
Setälä Harri
Tiainen Juha
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Kankaanpää Tero/
Järvi-Laturi Jaana
Pirttikoski Seppo
Pajuluoma Kari
Heinämäki Liisa

Pre-VATEn kokouksessa todettiin, että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alueen ja
Suupohjan/LLKY:n varajäseniä koskeviin valintoihin palataan vielä huomioiden tasaarvovaatimusten täyttyminen.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on päättänyt 19.4.2021 §
71, että sairaanhoitopiiri ilmoittaa olevansa valmis olemaan viranomainen, joka asettaa VATEn. Kunnallisjohdon kokouksessa 25.5.2021 päätettiin, että Pre-VATEn ja
VATEn isäntäorganisaationa toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) hyväksyy omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tarvittaessa myös mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tukipalvelut.
2) hyväksyy omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisena valmistelutoimielimenä jatkaa aiemmin nimetty esittelytekstin mukainen Pre-VATE siten,
että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alue ja Suupohjan/LLKY nimeävät ko. organisaatioiden varajäsenet siten, että tasa-arvovaatimukset täyttyvät.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.01.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 87, 90, 92, 93, 94, 96, 99
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: 85, 86, 88, 89, 91, 95, 97, 98
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 87, 90, 92, 93, 94, 96, 99

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

