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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 41 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 42 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Perkiö ja Erkki Kuusikko.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA OSA-AIKAISEN UINNINVALVOJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SEKÄ TOIMEN
NIMIKKEEN MUUTTAMINEN
Khall 43 §
Kunnanhallitus on 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli anoo täyttölupaa henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän uinninvalvojan osa-aikaisen toimen vakituista täyttämistä
varten toistaiseksi 1.5.2018 alkaen. Samalla hän anoo kyseisen osa-aikaisen toimen
nimikkeen muuttamista uinninvalvojasta uinninvalvoja/kassatyöntekijä. Tehtävä on
tullut täytettäväksi eläköitymisen seurauksena.
Lisätietoja antaa, kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli puh.
050 466 4120, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan osa-aikaisen uinninvalvojan toimen
täyttämiseen 1.5.2018 alkaen toistaiseksi sekä ko. toimen nimikkeen muuttamisen
uinninvalvoja/kassatyöntekijäksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA YHDEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN KOTIPALVELUUN SEKÄ YHDEN LÄHIHOITAJAN PALVELUKESKUKSEEN
Perusturvaltk 21.2.2018, 8 §
Perusturvaosastolle on tullut kaksi irtisanoutumisilmoitusta eläköitymisen johdosta.
• Yksi henkilö on irtisanoutunut kotipalvelun lähihoitajan toimesta 1.6.2018 alkaen.
Kirjallinen ilmoitus on saapunut 9.1.2018 perusturvaosastolle.
• Yksi henkilö on irtisanoutunut lähihoitajan toimesta palvelukeskuksessa 1.8.2018
alkaen. Kirjallinen ilmoitus on saapunut 12.12.2017 perusturvaosastolle.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486,
merja.latvala@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta
yhden lähihoitajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 1.6.2018
alkaen
ja yhden lähihoitajan täyttölupaa perusturvan palvelualueelle 1.8.2018
alkaen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 12.3.2018, 44 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää po. täyttöluvat.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

12.3.2018

69

TÄYTTÖLUPA KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN
Khall 45 §
Kunnanhallitus on 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Tekninen johtaja Jukka Kosonen pyytää täyttölupaa kiinteistöhuoltohenkilön toimen
täyttämiseen toistaiseksi 1.5.2018 alkaen. Toimi tulee avoimeksi eläköitymisen seurauksena.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kiinteistöhuoltohenkilön toimen täyttämiseen toistaiseksi 1.5.2018 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA RUOKAPALVELUESIMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN
Khall 46 §
Kunnanhallitus on 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Tekninen johtaja Jukka Kosonen pyytää täyttölupaa ruokapalveluesimiehen toimen
täyttämiseen toistaiseksi 1.5.2018 alkaen. Toimi tulee avoimeksi eläköitymisen seurauksena.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan ruokapalveluesimiehen toimen täyttämiseen toistaiseksi 1.5.2018 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALTEENOTETTUJEN ELÄINTEN TILAPÄINEN HOITO
Khall 47 §
Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten
seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä
on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä,
muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai
haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta
aiheutuneista kustannuksista.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.8.2015 § 121 hyväksynyt ostopalvelusopimuksen Heidi Strömin kanssa talteenotettujen eläinten hoidon järjestämiseksi. Sopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Heidi Ström on irtisanonut ko. sopimuksen 23.1.2018 päivätyllä kirjeellään, jonka kunnanhallitus on 5.2.2018 § 24 merkinnyt tiedoksi.
Seinäjoella sijaitsevan Koiramäen Majatalon kanssa on neuvoteltu talteenotettujen
eläinten hoidosta. Seinäjoen kaupunki on solminut vastaavan sopimuksen Koiramäen Majatalon kanssa.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi Koiramäen Majatalon kanssa liitteenä olevan tarjouksen ehtojen mukaisen ostopalvelusopimuksen talteenotettujen
eläinten hoidon järjestämiseksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN PÄÄTTÄMINEN
Hetmk 20.11.2017, 35 §
Kunnanvaltuuston 16.6.2016 § 11 hyväksymässä ja 23.5.2017 § 15 päivittämässä
Isonkyrön kunnan strategiassa on esitetty strategiset tavoitteet sekä niistä johdetut
yksittäiset palvelulupaukset. Varhaiskasvatusta koskevassa palvelulupauksessa todetaan, että ”Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön. Varhaiskasvatuksen palvelusta tehdään kilpailuvaltti.”
Sivistyslautakunta on hyväksynyt palvelusetelien hinnat ja palvelusetelin sääntökirjan 22.11.2016. Palveluseteliyrittäjän aloittaessa toiminnan Isossakyrössä kunnan
oman varhaiskasvatuspalveluiden rakenne muuttuu. Muutoksen johdosta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on pidetty kesäkuussa 2017 tilaisuus, jossa henkilökuntaa on kuultu muutoksen johdosta. Elokuun 2017 alussa voimaan tulleessa varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksessa on niin ikään varauduttu palvelusetelitoiminnan käynnistymiseen.
Sivistyslautakunta on 17.5.2017 § 32 todennut varhaiskasvatuksen käytössä oleviin
kiinteistöihin tehdyn selvityksen perusteella, että yksikköjen toimitilat eivät ole tarkoituksenmukaiset ja pienistä yksiköistä johtuen toiminnallisesti haavoittuvia.
Koska useampi toimija osoitti kiinnostusta ostaa kunnalta tontti päiväkodin rakentamiseksi, heiltä pyydettiin tontinluovutushakemukset esimerkiksi neljän lapsiryhmän
päiväkodin rakentamiseksi. Yt-toimikunnalle on 23.10.2017 § 21 talousarvion 2018
ja taloussuunnitelman 2018–2020 käsittelyn yhteydessä esitelty yksityisen päiväkotihankkeen nykytilanne ja Yt-toimikunta on todennut, että tontin myynnistä ei tarvitse
pitää yt-neuvotteluita.
Kunnan oman varhaiskasvatuspalveluiden laajuuteen vaikuttaa mm. se, kuinka laajasti isokyröläiset ja myös ulkopaikkakuntalaiset lapsiperheet ovat kiinnostuneita palvelusetelitoiminnasta. Henkilöstölle on järjestetty 8.11.2017 infotilaisuus palvelusetelin käyttöönotosta ja sen vaikutuksista.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.11.2017 § 193 päättänyt tontinmyynnistä perustettavan yhtiön lukuun Mediset Hoivarakentajat Oy:lle. Palveluntuottajana toimii
Pilke Päiväkodit Oy.
Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 14.11.2017 § 59. Päätöksen esittelytekstissä
on todettu, että mikäli tarve vähenee esimerkiksi 55 kokopäivähoitopaikalla, vähennys voidaan tehdä sulkemalla yksi päiväkoti ja kaksi ryhmistä. Henkilöstötarve vähenisi 13 henkilötyövuodella. Samalla on todettu, että vuoden 2019 loppuun mennessä kunnan varhaiskasvatushenkilökunnasta henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa
kaksi ja vuosina 2020–2022 kuusi vakinaista varhaiskasvatuksen työntekijää ja viisi
vakinaista koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi varhaiskasvatuksessa kahden määräaikaisen työntekijän työsuhde päättyy.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Sivistyslautakunta on 14.11.2017 § 59 päättänyt, että
- yksityisen päiväkotitoimijan kanssa ryhdytään valmistelemaan päiväkotitoiminnan aloittamista palveluseteliperiaatteella 1.8.2018 alkaen Nuppulan kiinteistössä, josta toiminta siirtyy rakennettavaan hirsipäiväkotiin sen valmistuttua
- kunnan vakinaiselta varhaiskasvatushenkilöstöltä tiedustellaan halukkuutta siirtyä yksityisen päiväkodin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Mikäli halukkuus siirtymiseen osoittautuu suuremmaksi kuin siirtyvien määrä, siirtyvä henkilöstö valitaan palveluntuottajan kanssa ja siten, että kunnan oma palvelutarjonta
turvataan.
- kunnan palvelukseen jäävä varhaiskasvatushenkilöstö sijoitetaan muihin kunnalle jääviin varhaiskasvatuksen yksiköihin
- tavoitteena on, että kunnan työntekijöitä tai viranhaltijoita ei jouduta irtisanomaan
tai lomauttamaan
- henkilöstön kanssa käydään tarvittavat neuvottelut
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 §:n mukaan
työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään sellaiset asiat,
jotka koskevat mm. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia kunnan palvelurakenteessa, palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla
voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia sekä taloudellisista tai tuotannollisista syistä
toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Lain 5 §:n mukaan työnantajan on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.
Yksityisen päiväkotitoimijan aloittaessa päiväkotitoiminnan palveluseteliperiaatteella
kunnan oman varhaiskasvatuspalvelutuotannon tarve vähenee. Mikäli yksityinen toimija aloittaa toiminnan 1.8.2018 alkaen Nuppulan kiinteistössä, kunnan oman varhaiskasvatushenkilöstön tarve vähenee ko. ajankohtana arviolta kahdeksalla henkilötyövuodella. Toiminnan siirtyessä uuteen, rakennettavaan hirsipäiväkotiin sen valmistuttua, kunnan oman varhaiskasvatushenkilöstön tarve vähenee edelleen. Hirsipäiväkoti valmistunee vuodenvaihteessa 2018–2019, kuitenkin viimeistään heinäkuussa 2019. Mikäli tällöin lakkautetaan kunnan kaksi vuokratiloissa sijaitsevaa ryhmistä, kunnan oman varhaiskasvatushenkilöstön tarve vähenee arviolta viidellä henkilötyövuodella.
Yksityisen päiväkotitoimijan kanssa käydyissä neuvotteluissa on neuvoteltu siitä,
että kunnan työntekijöitä siirtyy yksityisen toimijan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Neuvottelut ovat koskeneet henkilöstömäärää, joka vastaa Nuppulan päiväkodin sekä Tuuralan ja Riihirannan ryhmäperhepäivähoitokotien toiminnan järjestämisessä tarvittavia henkilötyövuosia.
Sivistyslautakunnan 14.11.2017 § 59 päätöksen mukaisesti tavoitteena on, että kunnan työntekijöitä tai viranhaltijoita ei jouduta irtisanomaan tai lomauttamaan. Kunnan
vakinaiselta varhaiskasvatushenkilöstöltä tiedustellaan halukkuutta siirtyä yksityisen
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päiväkodin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Mikäli halukkuus siirtymiseen
osoittautuu suuremmaksi kuin siirtyvien määrä, siirtyvä henkilöstö valitaan palveluntuottajan kanssa ja siten, että kunnan oma palvelutarjonta turvataan. Kunnan palvelukseen jäävä varhaiskasvatushenkilöstö sijoitetaan muihin kunnalle jääviin varhaiskasvatuksen yksiköihin.
Varhaiskasvatushenkilöstölle ja vanhemmille järjestetään infotilaisuus 13.12.2017,
jonka jälkeen henkilöstö voi ilmoittaa halukkuudestaan siirtymiseen.
Lisätietoja antavat varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, puh. 050 439 4033, johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. 0500 560 363 sekä hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314 2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Henkilöstötoimikunta antaa neuvotteluesityksen yt-toimikunnalle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi esittelytekstissä selostetusta asiasta.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Yt 30.11.2017, 25 §
Kunnan yhteistoiminnassa sovelletaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.
Lain 6 §:n mukaan ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee
antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat
riittävästi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään asiaan. Salassa pidettäviä tietoja
saa kuitenkin antaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä yhteistoimintamenettelyssä lain mukaan käsiteltäväksi säädetyn asian käsittelyn kannalta.
Henkilöstötoimikunta on 20.11.2017 § 35 päättänyt antaa neuvotteluesityksen yttoimikunnalle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi esittelytekstissä selostetusta asiasta. Neuvottelukutsu annetaan 22.11.2017 ja neuvottelut aloitetaan
30.11.2017. Ilmoitus yt-neuvotteluiden käynnistymisestä 30.11.2017 on tehty TEtoimistoon 22.11.2017. Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia on esitetty
edellä henkilöstötoimikunnan 20.11.2017 § 35 esittelytekstissä. Lisäksi yt-toimikunnalle esitellään toiminnan ja henkilöstön siirtoa koskeva aiesopimus, joka ei ole julkinen.
Työnantajan tavoitteena on sivistyslautakunnan 14.11.2017 § 59 päätöksen mukaisesti että kunnan työntekijöitä tai viranhaltijoita ei jouduta irtisanomaan tai lomauttamaan. Varhaiskasvatushenkilöstölle ja vanhemmille järjestetään infotilaisuus
13.12.2017, jonka jälkeen henkilöstö voi ilmoittaa halukkuudestaan siirtymiseen viimeistään keskiviikkona 3.1.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÄÄTÖS:

Asian esittelyn jälkeen Yt-toimikunta päätti merkitä asian valmistelutilanteen tiedoksi. Seuraava Yt-toimikunnan kokous päätettiin pitää keskiviikkona 10.1.2018.
__________

Yt 10.1.2018, 4 §
Halukkuudestaan siirtyä yksityisen päiväkodin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä määräaikaan 3.1.2018 klo 15.00 mennessä ilmoitti 7 kunnan vakinaista varhaiskasvatuksen työntekijää.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio on kutsuttu asiantuntijoiksi kokoukseen.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi, että varhaiskasvatushenkilöstölle ja vanhemmille järjestettiin infotilaisuus 13.12.2017. Merkittiin tiedoksi myös, että tiistaina 9.1.2018 yksi lastentarhanopettaja peruutti ilmoituksensa halukkuudesta siirtymiseen, koska alkuperäinen
ilmoitus oli tehty ehdollisena.
Todettiin, että kunnalla ei ole tarvetta irtisanoa tai lomauttaa henkilökuntaa, koska
siirtymishalukkaita työntekijöitä on 1 lastentarhanopettaja ja 5 lastenhoitajaa (liite).
Lastentarhanopettaja ja neljä lastenhoitajaa siirtyvät yksityisen päiväkodin palvelukseen 1.8.2018. Yksi lastenhoitaja siirtyy yksityisen päiväkodin palvelukseen myöhemmin, kun toiminta alkaa uudessa, rakennettavassa kiinteistössä. Todettiin, että
henkilöstön siirrosta tehdään siirtosopimus, jonka kunnanhallitus hyväksyy. Palveluntuottajaksi Pilke Päiväkodin hyväksyy hallintosäännön mukaisesti varhaiskasvatusjohtaja.
Merkittiin, että johtava rehtori Susanna Pietikäinen ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka
Tapio olivat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo
16.00-16.20.
__________

Yt 7.3.2018, 8 §
Päivähoitopaikat ovat haettavana 19.3.2018 saakka. Henkilöstön siirtosopimus, jolla
henkilöstö siirtyy Pilke-päiväkodit Oy:n palvelukseen, on valmisteltu kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Siirtosopimus on valmisteltu siten, että kaikki siirtymishalukkuudestaan ilmoittaneet kunnan työntekijät siirtyvät Pilke-päiväkodit Oy:n palvelukseen 1.8.2018.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio on kutsuttu asiantuntijoiksi kokoukseen.
PÄÄTÖS:

Yt-toimikunta hyväksyi liitteen mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen. Yt-toimikunta
esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy siirtosopimuksen ja toteaa yhteistoimintaneuvottelut varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta päättyneiksi. Toimikunta totesi,
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että kuntaan jääville varhaiskasvatuksen vakituisille työntekijöille turvataan työpaikat
ja että henkilöstövaikutukset rajoittuvat toimipisteen siirtoon.
Merkittiin, että johtava rehtori Susanna Pietikäinen ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka
Tapio olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan
klo 16.00-16.22.
_________
Khall 12.3.2018, 48 §
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen, jolla 1 lastentarhanopettaja ja 5 lastenhoitajaa siirtyy Pilke-päiväkodit Oy:n palvelukseen 1.8.2018 ns.
vanhoina työntekijöinä sekä

-

toteaa yhteistoimintaneuvottelut varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta päättyneiksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Sirkku Rajamäki poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.23-18.27.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMINEN
Khall 49 §
Väestörekisterikeskukselta on 28.2.2018 saapunut kirje äänestysaluejaotuksen
muuttamisen ilmoittamisesta maistraatille, joka toimitetaan oheismateriaalina.
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka
asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää
valtuusto. Isonkyrön kunnassa on neljä äänestysaluetta: Keskikunta, Alapää, Ylipää
ja Lehmäjoki.
Vaalilain 8 § 2. momentin mukaan kunnan on ilmoitettava äänestysalue jaon muuttamista koskevasta valtuuston päätöksestä 30.4.2018 mennessä maistraatille.
Vaalilain 82 §:ssä säädetään vaalisalaisuuden turvaamisesta pienillä äänestysalueilla seuraavasti:
”Jos äänestysalueella on 63 §:n mukaisesti hyväksyttyjä vaalikuoria vähemmän
kuin 50 tai jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaalilautakunnan on määrättävä, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin äänestysalueen vaalilautakunta ei suorita vaalipäivän äänten alustavaa laskentaa, vaan toimittaa äänestysliput alustavaa laskentaa varten keskusvaalilautakunnalle.
Jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää ennakkoon ja
vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henkilöä tai jos perustellusta syystä
vaalisalaisuuden turvaaminen muutoin sitä edellyttää, kunnan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen vaalipäivää määrättävä ja muissa kuin kuntavaaleissa vaalipiirilautakunnalle ilmoitettava, että äänestysalueen ennakkoäänet ja
vaalipäivän äänet sekä jonkin toisen äänestysalueen tai joidenkin toisten äänestysalueiden ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin kyseisten äänestysalueiden vaalilautakunnat eivät suorita vaalipäivän äänten alustavaa laskentaa, vaan toimittavat äänestysliput alustavaa laskentaa varten keskusvaalilautakunnalle. (8.5.2015/563)
Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestysalueen vaalilautakunnan ja 2 momentissa tarkoitettujen äänestysalueiden vaalilautakuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuurnasta ja niiden lukumäärä
laskettu, suljettava äänestysliput kestävään päällykseen oikeusministeriön määräämällä tavalla. Päällykseen merkitään kunnan keskusvaalilautakunnan osoite,
lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys toimitetaan viipymättä keskusvaalilautakunnalle. (2.4.2004/218)
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Kunnan keskusvaalilautakunnan on avattava 1 momentissa tarkoitetun äänestysalueen ja 2 momentissa tarkoitettujen äänestysalueiden vaalikuoret sekä yhdistettävä niissä olevat äänestysliput äänestysalueissa vaalipäivänä annettuihin äänestyslippuihin ja lisäksi 2 momentissa tarkoitettujen äänestysalueiden äänestysliput keskenään. Keskusvaalilautakunta suorittaa näiden äänestyslippujen alustavan ääntenlaskennan noudattaen soveltuvin osin, mitä 78 §:ssä säädetään.
Muissa kuin kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta toimittaa sen jälkeen äänestysliput, keskusvaalilautakunnan kokouksesta laaditun pöytäkirjan sekä vaalilautakuntien vaalipöytäkirjat vaalipiirilautakunnalle noudattaen, mitä 64 §:n 1 momentissa säädetään. (8.5.2015/563)
Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän
äänet voidaan kunnan keskusvaalilautakunnan niin päättäessä vaihtoehtoisesti
siitä poiketen, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, laskea yhdessä siten, että
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
vievät vaalipäivänä ennen vaalitoimituksen päättymistä ennakkoäänet sisältävät
hyväksytyt vaalikuoret kyseisen äänestysalueen äänestyspaikkaan ja vaalilautakunnan läsnä ollessa avaavat ne ja pudottavat äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen vaaliuurnaan. (2.4.2004/218)”
Isonkyrön kunnan pienin äänestysalue on Lehmäjoki, jossa on viime vaaleissa äänestetty seuraavasti:

ÄäniEnVaalioikeu- nakko- päivän Yhteen- ÄänesLehmäjoen äänestysalue 004
tettuja äänet äänet sä
tys-%
Europarlamenttivaalit 2009
236
59
70
129 54,7
Eduskuntavaalit 2011
222
88
88
176 79,3
Presidentivaali 1. kierros 2012
223
82
89
171 76,7
Presidentivaali 2. kierros 2012
223
73
76
149 66,8
Kunnallisvaalit 2012
215
80
79
159 74,0
Europarlamenttivaalit 2014
205
44
66
110 53,7 Yhd.
Eduskuntavaalit 2015
197
77
76
153 77,7
Kuntavaalit 2017
192
71
73
144 75,0 Yhd.
188
80
71
151 80,3 Yhd.
Presidentinvaali 1. kierros 2018
Keskusvaalilautakunta on vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa, vuoden 2017 kuntavaaleissa sekä vuoden 2018 presidentinvaalissa päättänyt yhdistää Lehmäjoen
äänestysalueen ennakkoäänet Lehmäjoen äänestysalueen varsinaisen vaalipäivän
ääniin vaalilain 82.5 §:n mukaisesti. Lehmäjoen äänestysalueen äänien yhdistäminen toisen äänestysalueen ääniin viivästyttäisi äänten laskentaa merkittävästi,
koska näin menetellen vaalilautakunta toimittaa äänet keskusvaalilautakunnalle laskettavaksi.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vaalisalaisuuden turvaamiseksi
Lehmäjoen äänestysalue lakkautetaan ja se yhdistetään Keskikunnan äänestysalueeseen.
Keskustelun kuluessa Jouni Mäkynen Helena Tuuri-Tammelan kannattamana ehdotti, että Lehmäjoen äänestysalue säilytetään.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanjohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Jouni Mäkysen esityksen kannalla, äänestävät EI.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Kuusikko, Perkiö,
Pukkinen ja Rajamäki) ja 6 EI-ääntä (Annala, Hintsa, Mäki-Rammo, Mäkynen, TuuriTammela ja Viertola).
Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 4 – 6 Mäkysen ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
Yt 7.3.2018, 9 §
Sekä tasa-arvo että yhdenvertaisuuslaki velvoittavat työnantajaa laatimaan suunnitelmat, jotka voidaan yhdistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi.
Tasa-arvolain 6 a §:n mukaan:
”Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita
palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tasa-arvosuunnitelma
on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. Henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa.”
Tasa-arvolain 6 a §:n mukaan tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää ainakin
1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten
sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista
2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi
3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.
Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.
Palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia tehtäväksi vähintään joka kolmas vuosi,
jos tasa-arvosuunnitelma muilta osin tehdään vuosittain.
Yhdenvertaisuuslain 7 §:n mukaan:
”Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on
oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajien kanssa.”
Kunnan johtoryhmä on valmistellut luonnoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi.
PÄÄTÖS:

Yt-toimikunta käsitteli luonnoksen ja täydensi kohtaan 6.6. Työajan joustot, Toimenpiteet: Työajan lyhentäminen työtehtävien sallimissa rajoissa. Täydennetty Tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
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Khall 12.3.2018, 50 §
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJE
Yt 7.3.2018, 10 §
Kunnan sosiaalisen median ohjeistuksen tarkoituksena on antaa kuva henkilöstölle
siitä, mihin ja miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää osana työntekoa ja organisaation toimintaa. Ohjeistus koskee sekä Isonkyrön kunnan omia sosiaalisen median
palveluita että ulkoisia sosiaalisen median palveluita, siltä osin kun työntekijä käyttää
niitä. Ohjeet koskevat soveltuvin osin myös luottamushenkilöitä.
Ohje sisältää kunnan sosiaalisen median strategian. Ohjeessa on myös lueteltu tämänhetkiset kunnan sosiaalisen median kanavat.
Ohjetta on käsitelty esimiespalaverissa 8.2.2018. Yt-toimikunnan käsittelyn jälkeen
ohje on tarkoitus viedä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS:

Yt-toimikunta käsitteli luonnoksen ja täydensi kohtaan Sosiaalisen median hyödyt ja
mahdollisuudet: Poliittisia ilmoituksia ei jaeta kunnan sosiaalisen median tileillä. Yttoimikunta merkitsi täydennetyn sosiaalisen median ohjeen tiedoksi.
_________

Khall 12.3.2018, 51 §
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sosiaalisen median ohjeen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LAUSUNNON ANTAMINEN HALLINTO-OIKEUDELLE ISONKYRÖN KUNNANVALTUUSTON
30.11.2017 § 62 TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN JOHDOSTA TEHDYSTÄ VALITUKSESTA
Khall 52 §
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.11.2017 §:n 62 kohdalla päättänyt
hyväksyä Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan liitteen mukaisena.
Vaasan hallinto-oikeus on 26.1.2018 saapuneessa lausuntopyynnössä ilmoittanut,
että kyseiseen päätökseen on haettu muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta yhdellä
valituksella.
Vaasan hallinto-oikeus pyytää Isonkyrön kunnanhallitusta toimittamaan hallinto-oikeuteen kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen sen puolesta johtosääntönsä mukaisesti antaman lausunnon sekä valituksenalaisen päätöksen perusteena oleva
asiakirjat alkuperäisinä.
Hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 21. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää
asiat, jotka koskevat selityksen antamista kunnanvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätöstä ei ole kumottava.
Ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat olleet esteellisiä käsittelemään kaavaasiaa, ovat edelleen esteellisiä (intressijäävi) käsittelemään lausuntoa kunnanvaltuuston päätöksen johdosta tehdystä valituksesta.
Valitus jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina. Valmisteltu lausuntoluonnos on pykälän liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Mirva Mäki-Rammo, Sirkku Rajamäki, Helena Tuuri-Tammela ja Miko
Heinilä poistuivat esteellisinä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi klo 19.18–19.25.
Merkittiin, että tämän asian puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUS ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON PÄÄTÖKSEEN 5.2.2018 § 8
Khall 53 §
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on käsitellyt 5.2.2018 § 8 kohdalla Keskustan asemakaavaa Tolkin alueella. Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on päättänyt hyväksyä ja antaa
liitteen mukaisen vastineen muistutukseen ja päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Keskustan asemakaava ja kaavaselostus Tolkin
alueella hyväksytään liitteen mukaisena.
Päätöksestä on 26.2.2018 jätetty oikaisuvaatimus kahden asianosaisen toimesta.
Oikaisuvaatimuksessa vastustetaan asemaakaavan laajennusta asianosaisten omakotitalon viereen. Oikaisuvaatimus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston päätös 5.2.2018 § 8 sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusmenettelyä ja koskee valmistelua, jonka vuoksi siitä ei
ole annettu valitus- tai oikaisuvaatimusoikeutta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää jättää 26.2.2018 saapuneen oikaisuvaatimuksen tutkimatta
esittelytekstissä mainituin perustein.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 19.25–19.27.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN – EE-PEE LVI-ASENNUS OY
Khall 54 §
Kauppakirjalla, joka on allekirjoitettu 27.2.2018 Isonkyrön kunta myy EE-PEE LVIasennus Oy:lle määräalan Vainio -nimisestä tilasta, jonka kiinteistötunnus on 152416-21-4. Määräalan pinta-ala on noin 3.150 m² ja se muodostaa Isonkyrön keskustan asemakaavan mukaisen tontin nro 2 (TY-3) korttelissa 430.
Kaupan kohteena oleva alue on esitetty karttaliitteessä. Kauppakirjan neliöhintana
on käytetty kunnanhallituksen 6.2.2017 § 18 kohdalla hyväksymän korttelin 426 tontin nro 5 neliöhintaa 2 €/m2. Kauppahinta on näin ollen 6.300 euroa. Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Khall 55 §
1. Pohjanmaan pelastuslaitoksen selvitys 26.2.2018 kunnanhallituksen päätökseen
15.1.2018 § 8
2. Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 20.2.2018
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
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 56 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §: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:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 19.2.2018
Sivistyslautakunta
20.2.2018
Ympäristölautakunta
20.2.2018
Perusturvalautakunta
21.2.2018
Nuorisovaltuusto
7.2.2018
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 1.3.2018 § 12/Kustannuspaikkojen menojen,
tulojen ja nettomenojen vahvistaminen sekä vastuuhenkilöiden ja laskujen
asiatarkastajien nimeäminen
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 6.3.2018 § 14/Sivutoimi-ilmoitus

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Miko Heinilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
19.30.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

12.3.2018

88

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 47 - 51, 54
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: 41 - 46, 52, 55 - 56
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 47 - 51, 54
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Kunnallisvalitus
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 53 (asianosainen)
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
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