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kvalt:n I varapuheenjohtaja
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Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana
Panttila Pekka
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PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
136 - 150
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 27.8.2018
Allekirjoitus

Reino Hintsa
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tommi Laine

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 30.8.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 136 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 137 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Hintsa ja Tommi Laine.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA – ISONKYRÖN HELLUNTAISEURAKUNTA
Khall 138 §
Isonkyrön Helluntaiseurakunta anoo 5.8.2018 saapuneella kirjeellä vapautusta kiinteistöveroista vuodelta 2018. Kiinteistö on yksinomaan yleisessä ja yleishyödyllisessä käytössä.
1. Sorsalammi, kiinteistötunnus 152-403-0016-0018-S, osoitteessa Karjalankatu
13, Isokyrö. Kiinteistövero 2.530,39 euroa.
Kunnanhallitus on 17.8.2015 § 122 päättänyt pitää toimivallan kiinteistöverosta vapauttamisessa veronkantolain 51 §:n mukaisesti kunnalla ajalla 1.1.2016 –
31.12.2018. Hallintosäännön 20 §:n mukaisesti kiinteistöveron vapautuspäätöksen
tekee kunnanhallitus. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolakia.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää vapautuksen em. kiinteistöverosta verovuodelta
2018.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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RATKAISUVALTA VAHINGONKORVAUSTAPAUKSISSA
Khall 139 §
Hallintosäännön 20 §:n 13. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää korvauksen ja
vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi ja jossa vaadittava korvaus ylittää kunnanhallituksen toimikaudekseen vahvistaman enimmäismäärän. Hallintosäännön 38 §:n 3. kohdan mukaan hallintojohtaja päättää vahingonkorvausten ja muiden korvausten maksamisesta kunnanhallituksen päättämän euromääräiseen ylärajaan saakka.
Kunnanhallitus on 14.3.2016 § 32 päättänyt, että yli 10.000 euron vahingonkorvauksen maksamisesta päättää kunnanhallitus ja sitä alemmista vahingonkorvausvaatimuksissa ratkaisuvalta on hallintojohtajalla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että yli 10.000 euron vahingonkorvauksen maksamisesta
päättää kunnanhallitus ja sitä alemmista vahingonkorvausvaatimuksista ratkaisuvalta on hallintojohtajalla.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOTITEOLLISUUSKOULUN KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 140 §
Kunnanhallitus on 21.5.2018 merkinnyt toimitilasuunnitelman tiedoksi ja lisäksi päättänyt muun ohella, että Kotiteollisuuskoulu asetetaan myytäväksi Kiertonet.fi -huutokauppapalvelussa ehdolla, että kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä huutokaupassa jätetyn korkeimman tarjouksen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että uuden omistajan mahdollisesti irtisanoessa nykyisiä vuokralaisia kunta pyrkii yhteistyössä toimijoiden kanssa etsimään heidän toiminnalleen korvaavia tiloja.
Rakennus on valmistunut vuonna 1953. Tiili/betonirakenteisessa koulussa on kahden kerroksen lisäksi kellari ja ullakkotilat. Rakennus on öljylämmitteinen vesikiertoisilla pattereilla. Kerrosalaa on yhteensä 1.200 m2. Koulun tilat ovat suurimmaksi
osaksi vuokrattuna myyntihetkellä. Koulun pihapiirissä on yksi talousrakennus (varasto).
Huutokauppa on päättynyt 30.7.2018. Kohteesta annettu korkein tarjous oli 38.800
euroa. Ostajaehdokkaiden kanssa on järjestetty neuvottelut 1.8.2018, minkä jälkeen
kiinteistöllä on suoritettu katselmus. Neuvotteluissa ostajaehdokkaat ovat ilmoittaneet, että nykyiset vuokralaiset voivat jatkaa tiloissa kiinteistökaupan jälkeen. Nykyisiä vuokralaisia on tiedotettu kiinteistökaupan valmistelutilanteesta 7.8.2018 lähetetyllä kirjeellä. Tavoitteena on, että hallintaoikeus voisi siirtyä uudelle omistajalle
1.10.2018.
Tekninen palvelualue tekee lisäksi uusien omistajien kanssa kaupan toteutumisen
jälkeen vuokrasopimuksen, jolla kunta vuokraa uusilta omistajilta Vaasa-opiston
käyttöön heidän tarvitsemat tilat kotiteollisuuskoulun kellarikerroksesta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 141 §
Juha Kalliomäki pyytää 12.8.2018 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Juha Kalliomäki on kuntavaaleissa 2017 valittu kunnanvaltuustoon toimikaudeksi
2017-2021.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 25 valinnut Juha Kalliomäen keskusvaalilautakuntaan 4. varajäseneksi.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää
eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kuntalain 79.1 §:n mukaan luottamushenkilö
pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka,
kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 17.2 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja
kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu on Raili Varo.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

PÄÄTÖS:

myöntää Juha Kalliomäelle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenyydestä
merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi
Raili Varon
merkitsee tiedoksi, että perussuomalaisten varavaltuutetut nousevat 2. varavaltuutetusta alkaen kukin yhden sijan ylemmäksi
valitsee keskusvaalilautakuntaan 4. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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EHDOLLINEN PÄÄTÖS MAAKUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ
Khall 21.5.2018, 100 §
Työterveyshuollon lakisääteistä ja sairaanhoidollista palvelua koskien sosiaali- ja
terveysministeriö on antanut 16.3.2018 tiedotteen, jonka mukaan yhtiöittämisvelvoitetta koskeva 3. siirtymäaika päättyy 31.12.2018. Työterveyshuolto tulee yhtiöittää
1.1.2019, jos työterveyshuoltoa tarjotaan sairaanhoidollisena palveluna. Pelkästään
ennaltaehkäisevänä tarjottuna palveluna yhtiöittämisvelvoitetta ei ole.
Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelujohtaja Asko Peltola on
8.5.2018 saapuneessa sähköpostissa esittänyt seuraavaa:
”Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen työterveyshuollon järjestämistapoja on selvitelty
osana sote-uudistuksen valmistelutyötä. Asiaa on käsitelty VATE:n ja SOTE-MAKUjohtoryhmän kokouksissa sekä Etelä-Pohjanmaan kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden edustajien kanssa pidetyissä neuvotteluissa.
Kunnilta, kuntayhtymiltä ja yhteistoiminta-alueilta pyydettiin alustavaa kannanottoa
maakunnallisen markkinoilla toimivaan työterveyshuoltoyhtiöön mukaan lähtemisestä 31.3.2018 mennessä. Alustavan kiinnostuksen perustettavan yhtiön osakkuudesta ovat esittäneet Alajärvi, Isokyrö, Lapua, Seinäjoki, Kurikka, Ilmajoki (JIK),
Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva sekä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,
Järvi-Pohjanmaan perusturva ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
SOTEMAKU-johtoryhmä päätti 20.4.2018, että maakunnallisten työterveyspalveluiden järjestämistä jatketaan ensisijaisesti selvityksen vaihtoehdon 2. mukaisesti siten, että maakunnassa toimii In house -yhtiö ja maakunnallinen markkinoilla toimiva
työterveysyhtiö. Malli mahdollistaa työterveyshuollon lakisääteisten ja sairaanhoidollisten palvelujen tuotannon maakuntien ja mukana olevien kuntien henkilöstölle sekä
nykyisille yksityisille asiakkaille.
Osapuolten tapaaminen järjestettiin 3.5.2018. Tapaamisessa sovittiin, että osakkuudesta kiinnostuneilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja yhteistoiminta-alueilta pyydetään
ehdollista päätöstä. Vaihtoehdot sisältävät sekä TTH-lain mukaisia palveluja että
lisäarvopalveluja tuottavat kaksi yhtiötä.
Kiinnostuneilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja yhteistoiminta-alueilta pyydetään
31.5.2018 mennessä ehdollinen päätös työterveyshuollon järjestämisestä siten, että
kunnat ovat mukana
1. Maakunnalle mahdollisesti siirtyvän In house -yhtiön toiminnan laajentamisessa
ja/tai
2. Maakunnan markkinoilla toimivan työterveysyhtiön perustamisessa
Jatkolinjausten osalta asia viedään edelleen päätettäväksi VATEen 14.6.2018 ja
SOTEMAKU-johtoryhmään 19.6.2018.”
--

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Isonkyrön kunta on ostanut työterveyspalvelut 1.1.2017 alkaen Seinäjoen Työterveys Oy:ltä. Isonkyrön kunta omistaa 3 kpl Seinäjoen Työterveys Oy:n osaketta
merkintähinnaltaan á 500 euroa (yhteensä 1.500 euroa).
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan muistio maakunnallisen työterveyshuollon järjestämisestä pidetystä kokouksesta 3.5.2018 sekä selvitys ”EteläPohjanmaan maakunnallisen työterveyshuollon järjestäminen.” Selvitys sisältää lain
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 20-kohdan mukaisia tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että Isonkyrön kunta on mukana ainoastaan vaihtoehdon 1
mukaisessa maakunnalle mahdollisesti siirtyvässä In house -yhtiössä (Seinäjoen
Työterveys Oy).
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Erkki Kuusikko poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 19.58-20.03.
__________

Khall 27.8.2018 § 142
Asiaa edellisen kerran käsiteltäessä oletuksena oli, että sote- ja maakuntauudistus
toteutuu 1.1.2020. Sittemmin on käynyt selväksi, että sote- ja maakuntauudistus ei
toteudu 1.1.2020 alkaen.
Seinäjoen kaupunginhallitus on päättynyt todeta 25.6.2018, että Seinäjoen kaupunki
ei ole mukana maakunnallisessa 1.1.2019 toimintansa aloittavassa in-house -yhtiössä. Seinäjoen kaupunki tulee mukaan ko. yhtiöön sen jälkeen, kun se muuttuu
markkinaehtoiseksi yhtiöksi. Seinäjoen kaupunki on myös ilmoittanut Kevalle olevansa mukana Kevan johdolla perustettavan valtakunnallisen ja alueellisen inhouse- ja markkinoilla toimivan työterveysyhtiön valmistelussa siten, että alueellinen
in-house -yhtiö rakentuu Seinäjoen Työterveys Oy:n pohjalle.
Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain mukaisesti 1.1.2019 mennessä. Maakunnallinen in-house -työterveysyhtiö aloittaa todennäköisesti toimintansa 1.1.2019, mutta Isonkyrön kunnan ei ole tarpeen olla mukana maakunnan inhouse -yhtiössä, koska Isonkyrön kunnan työterveyspalvelut on yhtiöitetty Seinäjoen
Työterveys Oy:n kautta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää todeta, että Isonkyrön kunta ei ole mukana maakunnallisessa 1.1.2019 toimintansa mahdollisesti aloittavassa in-house -työterveysyhtiössä,
koska palvelut tuottaa Isonkyrön kunnalle Seinäjoen työterveys Oy. Päätöstä mahdollisesta mukaantulosta tähän yhtiöön voidaan harkita siinä vaiheessa, kun se
muuttuu markkinaehtoiseksi yhtiöksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Erkki Kuusikko poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 18.56-19.01.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN KYRÖÖNTIEN ALUEELLA
MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN TULEVAKSI ENNEN LAINVOIMAISUUTTA
Khall 143 §
Kunnanvaltuusto on 31.5.2018 § 12 hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella.
Kunnanvaltuuston päätökseen on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jättänyt 26.6.2018 päivätyn oikaisukehotuksen, jossa he katsovat, että Kyrööntien kaavamerkintä on maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin vastainen ja vaativat kaavaa oikaistavaksi siten, että Kyrööntien osuus osoitetaan asemakaavassa kaduksi. Kyseinen oikaisukehotus käsitellään erikseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on
saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen
ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen
kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
Lisäksi 201 §:n 1 momentissa määrätään, että jos viranomainen on 195 §:n nojalla
tehnyt kaavan hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen, kaavan täytäntöönpano
keskeytyy siihen asti, kun kunnanvaltuusto on tehnyt asiassa uuden päätöksen,
jollei kunnanhallitus ole 1 momentin nojalla määrännyt kaavan osaa tulemaan voimaan.
Kaavan määrääminen osittain tulemaan voimaan ennen lainvoimaisuutta on keino
nopeuttaa kaava-alueen muun osan asemakaavoituksen ratkaisemista ja tulevaa
toteuttamista, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta oikaisukehotuksen
ratkaisemiseen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää määrätä Keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella tulemaan voimaan maakäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella lukuun ottamatta liitekarttaan merkittyä tiealuetta ja siihen välittömästi rajoittuvia liittymäkieltomerkintöjä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYS VALTIONEUVOSTOLLE ISONKYRÖN SIIRTÄMISESTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAAN
Khall 144 §
Tausta
Isonkyrön kunnanvaltuusto on antanut 10.12.2015 § 38 lausuntonsa hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.
Kysyttäessä, minkä nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua, Isokyrö on yksimielisesti katsonut,
että kunnan tulisi kuulua Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.
Kunnanvaltuusto perusteli vastaustaan seuraavasti:
”Isonkyrön tulee kuulua Etelä-Pohjanmaan itsehallintoalueeseen mm. sillä perusteella, että kunta kuuluu Etelä-Pohjanaan sairaanhoitopiiriin ja Isokyrö sekä Seinäjoki ovat muodostaneet terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 1.1.2009 alkaen.
Isokyröläisten asiointi suuntautuu pääosin myös kaupan osalta Seinäjoelle.
Lähes kokonaan suomenkielisenä (98,6 % väestöstä) kuntana Isollakyröllä on EteläPohjanmaanhan kuulumiselle myös vahvat kielellisiin oikeuksiin perustuvat syyt.
Pohjanmaan itsehallintoalueella isokyröläiset olisivat kielivähemmistön asemassa.”
Reformiministerityöryhmän päätös
Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi 26.5.2016, että Isonkyrön kunta siirretään osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa vuoden 2019 alussa.
Eduskuntakäsittely ja uudistuksen voimaantulon siirtyminen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen eduskunnalle maakuntien perustamista ja
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi
sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 2.3.2017.
Kyseiseen hallituksen esitykseen sisältyvän lain maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun
lain voimaanpanosta 5 §:n 1 momentin mukaan alueellisen itsehallinnon perustamista varten maa jakautuu seuraaviin maakuntiin:
…
Etelä-Pohjanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Alajärven, Alavuden, Evijärven,
Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kauhajoen, Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan,
Lappajärven, Lapuan, Seinäjoen, Soinin, Teuvan, Vimpelin ja Ähtärin kunnista.
…
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Kyseisen hallituksen esityksen mukaan Isokyrö ehdotetaan liitettäväksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Nyt Isokyrö kuuluu Pohjanmaan maakuntaan. Isollakyröllä on
vakiintunut yhteistyö Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisessä.
Vielä alkuvuodesta 2018 maan hallituksen tarkoituksena oli, että maakunta- ja soteuudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) mukaisen lainsäädäntö
olisi tullut voimaan kesäkuussa 2018 ja että ensimmäiset maakuntavaalit olisi toimitettu omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 28. lokakuuta 2018. Hallituksen esityksessä ehdotettu maakuntajako, siis mukaan lukien Isonkyrön siirtyminen Etelä-Pohjanmaan maakuntaan neljän muun maakuntajaon muutoksen ohella, oli tarkoitettu
tulemaan voimaan yhdessä muun lainsäädännön kanssa eli kesäkuussa 2018. Tätä
maakuntajakoa oli tarkoitus noudattaa lokakuussa 2018 toimitettavaksi suunnitelluissa ensimmäisissä maakuntavaaleissa. Sen sijaan maakunnille siirtyvien tehtävien hoidossa oli tarkoitus noudattaa vielä vanhan maakuntajakolain mukaista maakuntajakoa vuoden 2019 loppuun. Nykyiset maakunnan liittojen kuntayhtymät vastaavat tehtävistä siihen asti.
Pääministeri Juha Sipilä antoi 27.6.2018 eduskunnassa pääministerin ilmoituksen
maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä. Tämä tarkoittaa, että:
-

Maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019, jos lait ovat voimassa marras−joulukuussa 2018.
VATEt (väliaikaiset valmistelutoimielimet) saavat virallisen aseman 1.1.2019.
Maakunnista tulee juridisesti toimivaltaisia 1.1.2019.
Maakuntavaltuustot voivat aloittaa toimintansa 1.8.2019
Järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021.
LUOVA aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Hallituksen vastine sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja valtiovarainministerin
kirje 20.8.2018
Hallitus on toimittanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.8.2018 vastineen maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon aikataulun siirtymisen edellyttämistä muutoksista lakiehdotuksiin. Vaaleissa sovellettaviin vaalipiirijakoihin vastine
vaikuttaa seuraavasti.
Huhtikuussa 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa noudatetaan vastineen mukaan nykyistä vaalipiirijakoa. Siirtyvien kuntien asukkaat kuuluisivat siis niihin vaalipiireihin, joihin ne kuuluvat nytkin.
Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan samaan aikaan europarlamenttivaalien
kanssa sunnuntaina 26.5.2019. Tämä edellyttää, että lainsäädäntö tulee voimaan
noin puoli vuotta tätä ennen. Maakuntavaaleissa sovelletaan uutta maakuntajakoa ja
siirtyvien kuntien asukkaat äänestävät uuden maakuntansa vaalipiirissä maakuntavaaleissa.
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Jos nykyisen maakuntajaon muuttamiselle nähdään tarvetta ennen uudistuksen voimaantuloa, tulee ne ratkaisut tehdä nykyisen maakuntajakolain (1159/1997) mukaisesti.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ilmoitti 20.8.2018 saapuneessa kirjeessä maakunnille ja kunnille, joita asia koskee, että maakuntajaon muutoksen valmisteluprosessi kestää kuukausia ja mahdollinen muutospäätös voisi tulla voimaan
vuoden 2020 alusta lukien ja se ei siis vaikuttaisi kevään 2019 eduskuntavaalien
vaalipiirijakoon. Mikäli jokin siirtyvistä kunnista haluaa prosessin käynnistää, pyydetään sitä tekemään maakuntajaon muutosehdotus.
Isonkyrön kunnan asema
Maakuntajakolain (1159/1997) 1 §:n mukaan:
Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan
maakuntiin. Maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.
Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia
maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. Ennen esittelyä valtioneuvostolle asiasta on pyydettävä alueiden käytön suunnittelusta vastaavan ministeriön lausunto.
Valtion aluehallintoviranomaisten toimialueiden tulee, jollei erityisistä syistä
muuta johdu, perustua maakuntajakoon niin, että toimialue muodostuu yhdestä tai useammasta maakunnasta. Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä valtion aluehallintoviranomaisten toimialueiden yhtenäistämisestä.
Hallituksen esityksessä (169/1997 vp) 1 §:n 1 momenttia perusteltiin seuraavasti:
Maakunnan tulisi muodostaa tältä pohjalta mahdollisimman yhtenäinen alue,
jonka väestöllä on yhteinen kulttuuri ja intressiympäristö. Maakunnan alueen
määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit olisivat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin
kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuurija historialliset perinteet.
Isonkyrön kunta määrättiin vuonna 1993 osaksi Pohjanmaan maakuntaa vastoin
kunnan tahtoa. Perusteluna oli tuolloin, että Kyrönmaan seutukunnan kunnat haluttiin pitää yhdessä maakunnassa.
Ottaen huomioon vuoden 2015 kunnanvaltuuston yksimielisen kannanoton ja vuoden 2016 reformiministerityöryhmän linjauksen, olisi kunnan kannalta kohtuutonta,
että maakuntavaihdos lykkääntyisi aina vuoden 2021 alkuun saakka.
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Maakuntavaihdoksen pitkittyminen on aiheuttanut ja tulee edelleen pitkittyessään
aiheuttamaan monenlaista hankaluutta kunnan toiminnalle ja kunnan kehitykselle,
kuntalaisille sekä kunnassa toimiville yrityksille. Kunnalle aiheutuvat hankaluudet
koskevat muun ohella maakuntakaavoitusta ja hanketoimintaa. Kuntalaisille tämä on
tarkoittanut esimerkiksi sitä, että ns. Kela-kyydit Seinäjoelle suuntautuvalle sairaalamatkalle on menomatkan osalta tilattava Pohjanmaan tilausvälityskeskuksesta Vaasasta ja paluumatkan osalta Etelä-Pohjanmaan tilausvälityskeskuksesta Seinäjoelta.
Isokyröläisten taksiyrittäjien on tämän takia pitänyt hankkia autoihinsa kahdet Kelakyytien välityslaitteet ja he ovat menettäneet merkittävän osan liikevaihdostaan.
Isokyrö on maakuntaa vaihtavista kunnista ainoa, jonka vaalipiiri ei vaihdu uudistuksen myötä, mikä oletettavasti helpottaa maakuntavaihdoksen täytäntöönpanoa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunnanhallitus päättää esittää valtioneuvostolle, että Isonkyrön kunta siirretään osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa vuoden 2020 alusta.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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TOIMISTOINSINÖÖRIN VIRAN PERUSTAMINEN
Tekn.ltk 21.8.2018, 79 §
Teknisen toimialan henkilöorganisaatio on tehtäväkenttään nähden liian ohut. Parhaiten (pahiten) se ilmenee sijaistamisessa (sairaustapaukset, lomitukset), ympäristönsuojelun valvonnassa lain tarkoittamassa laajuudessa. Liittyminen viemäriverkostoon alhainen. Vesi- ja viemärilinjojen kartoitus keskeneräinen.
Toimistoinsinöörin tehtäviin kuuluisivat liitteen mukaiset tehtävät.
Määräaikainen toimistoinsinööri ollut palkattuna vuonna 2018. Määräaikaisuus päättyy 31.12.2018. Tehtävänä ollut mm rakennus- ja huoneistorekisterin korjaukset, viemäröintiin liittymiset ja uhkasakkoasiat. Tietosuojavastaavan tehtäviä ja keskuksen
sijaistamisia.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuusto päättää palvelualueen johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden virkanimikkeen muuttamisesta.
Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.
Esitetään kunnanhallitukselle, että teknisen palvelualueelle perustetaan 1.1.2019 lukien toimistoinsinöörin virka, jonka kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään
soveltuva insinöörin tutkinto. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy TS:n arviointijärjestelmän mukaan.
Koska toimistoinsinöörin tehtäviin kuuluisi myös viranomaistehtäviä ja julkisen vallan
käyttämistä, tulee tämän johdosta perustaa virka.
Liite: Toimistoinsinöörin työtehtävät liite.
VS TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle toimistoinsinöörin viran perustamista 1.1.2019 lähtien. Kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto.

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 27.8.2018, 145 §
Vuoden 2018 talousarvion mukaan teknisen palvelualueen henkilöstöresurssien
rakenteesta ja määrästä sekä mahdollisesta lisäresurssien tarpeesta tehdään esitys
talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä.
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KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ohjeistaa teknistä lautakuntaa sisällyttämään toimistoinsinöörin viran
perustamisen ja siitä aiheutuvat kulut vuoden 2019 talousarvioehdotukseensa.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa valmistelemaan teknisen sektorin insinöörin viran tehtävänkuvaa, nimikettä ja viran perustamista ja sen aiheuttamia kustannuksia käsiteltäessä talousarvioehdotusta vuodelle 2019.

PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana klo 18.15-18.34 vs. tekninen johtaja
Pekka Panttilaa, joka poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.
_________
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LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS JÄÄKIEKKOKAUKALON SIIRTÄMISEEN
Tekn.ltk. 21.8.2018, 80 §
Isonkyrön uuden liikuntahallin rakentaminen alkaa vielä syksyn 2018 aikana. Tulevan hallin vuoksi on jääkiekkokaukalo siirrettävä toiseen paikkaan. Nykyinen tilanne
on niin, että kaukalo ja yleisluistelualue sijaitsevat vierekkäin. Hallin rakentamistilanteen vuoksi kaukalon ja yleisluistelualueen mahduttaminen nykyiselle alueelle vierekkäin tuo sen verran haittatekijöitä (melu naapurustoon ja kiekkojen sinkoileminen
yleisluistelualueelle), että on yleisluistelualueen käyttäjien turvallisuudenkin vuoksi
parasta siirtää kaukalo uuteen paikkaan.
Kaukalon uudeksi paikaksi esitetään jalkapallokentän alueelle Vainiontienpuoleiseen
päähän.
Järjestelyihin ei ole osattu varautua vuoden 2018 talousarviota laadittaessa.
Teknisellä osastolla on arvioitu kustannuksia tulevan seuraavasti:
Murskeet
Eristeet (finnfoam)
Valot (sis. asennukset)
Työt (maan rak.urak.)
Yhteensä

11.000 €
17.000 €
16.000 €
6.000 €
50.000 € (alv 0 %)

VS TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle
2018 investointimäärärahaa 50.000 € jääkiekkokaukalon siirtämisestä aiheutuviin kaukalon alustatyön ja valaistuskuluihin ja järjestelyihin.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 27.8.2018, 146 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana klo 18.35-18.38 vs. tekninen johtaja
Pekka Panttilaa, joka poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.
_________
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LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS OJAN, VESI-, VIEMÄRI-, JA KESKIJÄNNITEKAAPELIN SIIRTÄMISEKSI KYRÖÖNTIEN ALUEELLA KORTTELISSA 1201
Tekn.ltk. 21.8.2018, 81 §
Keskustan asemaakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella on vahvistusta
vaille valmis. Kaava-alueelta on Isonkyrön kunta myynyt tontit 1, 2 ja 3 uuden kaavan tonttijaon mukaisesti. Tonteilla 2 ja 3 linjojen ja ojan jääminen tonttialueelle tulee
vaikeuttamaan tulevaa rakentamista.
Suunnitelmakartta liite ja kustannusarvio liite
VS TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle
2018 investointimäärärahaa 63.000 € siirto- ja rakentamistöiden toteuttamista
varten.

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta esitti toivomuksen, että tulevissa kaavoituksissa tulisi tarkemmin
ottaa huomioon olemassa oleva tilanne mm. kiinteistörajojen ja vesi-, viemäri- ja
muiden johtolinjojen osalta.
____________

Khall 27.8.2018,147 §
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana klo 18.39-18.46 vs. tekninen johtaja
Pekka Panttilaa, joka poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.
_________
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LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS PALVELUKESKUKSEN ILMANVAIHTOSANEERAUKSEEN
Tekn.ltk. 21.8.2018, 82 §
Hankkeen tarkoituksena on uusia ilmavaihtokoneet keittiölle ja kuntoutus-/toimistotiloille.
1.- vaiheessa on keittiön IV:n parantamiseksi rakennettu uusi IV-konehuone Palvelukeskuksen katolle uusine ilmanvaihtokoneineen sisältäen LTO-huippuimurit, ja muut
LVISA asennukset.
2.- vaiheen työt ovat alkaneet ja suunnitelmien mukaan kuntoutus-/toimistotilojen IVkone sijoitetaan nykyisiin tiloihin. Nykyiset PK2 ja PK3 puretaan ja tilalle asennetaan
uudet Retermia LTO-huippuimurit. Kanavoinnit säilyvät pääosin nykyisinä. IV-pattereille tehdään uudet putkitukset (lämmitys ja LTO). Lämmitysputket liitetään nykyiseen lämmitysverkostoon. Lämmitysjärjestelmän lämmönsiirrin jää ennalleen ja
käyttöön.
VS TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle
2018 investointiin lisämäärärahaa 20.000 € saneerauksen toteuttamista valmiiksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 27.8.2018, 148 §
Talousarvion 2018 investointisuunnitelmassa on varattu yhteensä 180.000 euroa
palvelukeskuksen käyttövesiputkien uusimisen III vaiheeseen, ikkunoiden uusimiseen sekä nyt käsiteltävänä olevan lämmön talteenottojärjestelmän rakentamiseen.
Talousarvion investointiosassa varattu määräraha on priorisoitu ilmanvaihdon parantamiseen, jolloin määräraha ei riittänyt palvelukeskuksen käyttövesiputkien uusimisen III vaiheeseen eikä ikkunoiden uusimiseen. Näiltä osin tekninen lautakunta
tulee esittämään määrärahaa uudelleen vuoden 2019 investointiosaan. Arvio ilmanvaihtosaneerauksen kustannuksista vuodelle 2018 on 200.000 euroa, joten lisämäärärahan tarve on 20.000 euroa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana klo 18.47-18.51 vs. tekninen johtaja
Pekka Panttilaa, joka poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 149 §
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:

Ympäristölautakunta
7.8.2018
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös
33/2018
Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALI
Khall 150 §
Kunnanhallitus on 7.5.2018 § 85 julistanut teknisen johtajan viran haettavaksi
31.5.2018 mennessä siten, että viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suorittu soveltuva insinöörin tutkinto
ja kokemusta teknisen alan johtotehtävistä.
Kunnanhallitus valitsi teknisen johtajan valintatoimikunnan, jonka tehtävänä oli suorittaa haastattelut ja tehdä ehdotus virkaan valittavasta henkilöstä. Valintatoimikuntaan valittiin teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.
Hakuilmoitukset julkaistiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan wwwsivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä Rakennuslehdessä.
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 henkilöarviointia. Hakuasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.
Virkaa haki määräaikaan 31.5.2018 klo 15.00 mennessä viisi henkilöä.
Toimikunta päätti 31.5.2018 haastatella näistä hakijoista kaksi. Haastattelut järjestettiin 6.6.2018.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamista,
uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.
Toimikunta päätti 6.6.2018 ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää
jatkaa teknisen johtajan hakuaikaa hakijajoukon laajentamiseksi.
Kunnanhallitus päätti 11.6.2018 § 117 jatkaa teknisen johtajan viran hakuaikaa
30.7.2018 saakka hakijajoukon laajentamiseksi siten, että aikaisemmat hakemukset
otetaan huomioon, ja että hakuilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla, työvoimahallinnon internet-sivuilla sekä Pohjankyrö-lehdessä, Ilkassa, Pohjalaisessa sekä Rakennuslehdessä.
Virkaa haki jatkettuun määräaikaan 30.7.2018 klo 15.00 mennessä kuusi uutta hakijaa.
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Toimikunta päätti 2.8.2018 kutsua haastatteluun kolme hakijaa jatkettuun määräaikaan mennessä hakemuksensa jättäneistä. Haastattelut järjestettiin 9.8.2018, minkä
jälkeen toimikunta päätti lähettää heistä kaksi soveltuvuusarviointeihin.
Soveltuvuusarvioinnit tilattiin Psycon Oy:ltä ja niiden tulokset esiteltiin toimikunnalle
23.8.2018.
Toimikunta päätti 23.8.2018 yksimielisesti ehdottaa, että tekniseksi johtajaksi valitaan Petri Hänninen.
Viranhakijoista yhteensä kolme hakijaa on peruuttanut hakemuksensa hakuajan
päättymisen jälkeen.
Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen. Yhdistelmä hakijoista jaetaan
kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina. Julkiset tiedot hakijoista ovat saatavilla kunnanvirastosta. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa.
Hakijoita koskevat soveltuvuuden arviointitestin tulokset ovat salassa pidettäviä,
mutta päätöksentekoon osallistuvat voivat tutustua soveltuvuusarvioinnin tuloksiin
kunnanvirastossa. Päätöksentekoon osallistuvat eivät saa ilmoittaa ulkopuolisille salassa pidettäviä tietoja.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147 ja
kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
-

PÄÄTÖS:

teknisen johtajan virkaan valitaan valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
insinööri (YAMK), insinööri (AMK) Petri Hänninen
virka täytetään toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla
virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 138 - 140, 142 - 144
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: 136 - 137, 141, 145 - 150
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 138 - 140, 142 - 144
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