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Rajamäki Sirkku
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Viertola Jari
Annala Juha
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Heinilä Miko
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Tommi Laineen varajäsen
Jouni Mäkysen varajäsen
kvalt:n puheenjohtaja
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja,
asiantuntija § 51

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
49 - 59
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 15.4.2019
Allekirjoitus

Reino Hintsa
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Nina Perkiö

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 18.4.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 49 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 50 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Hintsa ja Nina Perkiö.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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HYVINVOINTIPALVELUIDEN AJANKOHTAISIA ASIOITA
Khall 51 §
Vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan hyvinvointipalveluiden ajankohtaisista asioista.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointipalveluiden selvityksen ajankohtaisista asioista
tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että vs. kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.15-18.42.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA ISONKYRÖN YLÄKOULUN JA KYRÖNMAAN LUKION OPINTO-OHJAAJAN
VIRAN TÄYTTÄMISEEN
Khall 52 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupaa Isonkyrön yläkoulun ja Kyrönmaan lukion opinto-ohjaajan viran täyttämiseen toistaiseksi 1.8.2019 alkaen.
Edellinen viranhaltija irtisanoutuu 31.7.2019 alkaen.
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan Isonkyrön yläkoulun ja Kyrönmaan lukion opinto-ohjaajan viran täyttämiseen 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOPIMUS YLEISEN UIMARANNAN YLLÄPIDOSTA
Tekn.ltk 28.3.2019 § 38
Isonkyrön kunnan ja Kalliojärven Camping-Alue Oy:n välillä on voimassa 17.5.1995
allekirjoitettu sopimus yleisen uimarannan rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimuksessa Kalliojärven Camping-Alue Oy on sitoutunut rakentamaan yleisen uimarantaalueen ja ylläpitämään aluetta siinä tarkoituksessa vähintään vuoden 2015 loppuun
saakka. Kunta korvasi yleisen uimarannan käyttäjille tarkoitettujen WC- ja pukeutumistilojen rakentamisesta 75.000 markkaa. Lämpimänä kesäpäivänä kyseisellä uimarannalla on yli 100 kävijää.
Yhtiön kanssa on neuvoteltu uudesta toistaiseksi voimassaolevasta sopimuksesta.
Sopimuksella kunta maksaisi Kalliojärven Camping-Alue Oy:lle uimarannan ylläpidosta 2.500 euron vuosittaisen korvauksen. Korvauksen arvioidaan kattavan uimarannan säännöllisestä siivouksesta sekä wc-tilojen siivouksesta ja ylläpidosta yhtiölle aiheutuvat kustannukset. Lisäksi kunta toimittaisi uimarannalle aikaisemman käytännön mukaisesti yhden kasettikuormallisen hiekkaa vuodessa.
Osapuolet ovat lisäksi nähneet tarpeellisena uusien pukukoppien rakentamisen rannan tuntumaan. Yhtiö on teettänyt kahdesta pukukopista piirustukset sekä kustannusarvion (4.277 €, sis. alv 24 %). Yhtiö vastaisi pukukoppien rakennuttamisesta.
Kunta avustaisi pukukoppien rakentamista 50 %:lla toteutuneista rakentamiskustannuksista, kuitenkin enintään 50 %:lla kustannusarviosta.
Oheismateriaalina jaetaan aikaisempi sopimus yleisen uimarannan rakentamisesta
ja ylläpidosta, uusien pukukoppien kustannusarvio ja pukukoppien piirustukset.
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Petri Hänninen ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteen
mukaisen sopimuksen yleisen uimarannan ylläpidosta.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 15.4.2019 § 53
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen yleisen uimarannan
ylläpidosta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall 54 §
Kunnanvaltuusto on 30.11.2017 § 64 hyväksynyt johtajasopimuksen, jonka mukaan
kunnanjohtajan vuosilomista päättää kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpään lomavuoden 2018 vuosiloman pituus on 20 päivää.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on ollut lomalla ajalla 2.-22.7.2018 ja 12.14.11.2018, jolloin vuosilomasta on kulunut 18 päivää. Kunnanjohtaja on esittänyt,
että hänen vuosiloma vahvistetaan ajalle 30.4. sekä 31.5.2019, jolloin vuosilomasta
kuluu kaksi päivää.
Hallintosäännön 161.2 §: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
30.4.2019 ja 31.5.2019, jolloin vuosilomasta kuluu kaksi päivää.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.00-19.01. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 11.6.2018 § 110
Pauli Kytöharju pyytää 21.5.2018 päivätyllä kirjeellään eroa kaikista luottamustoimista välittömästi henkilökohtaisista syistä.
Pauli Kytöharju on kuntavaaleissa 2017 valittu kunnanvaltuustoon toimikaudeksi
2017-2021.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 § 22 valinnut Pauli Kytöharjun suhteellisten vaalien
vaalilautakuntaan varajäseneksi ja § 29 teknisen lautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi.
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. Kansallisen Kokoomuksen 1. varavaltuutettu on Jenni Jaatinen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-

-

PÄÄTÖS:

myöntää Pauli Kytöharjulle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä sekä teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi
Jenni Jaatisen
valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valitsee tekniseen lautakuntakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kvalt 6.9.2018 § 20
PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti
- myöntää Pauli Kytöharjulle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä sekä teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta
- merkitsi tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Jenni
Jaatisen
- valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varajäseneksi Jenni Jaatisen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
- valitsi tekniseen lautakuntakuntaan jäseneksi Pentti Salon jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajaksi Pentti
Salon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
_________

Keltk 7.3.2019 § 13
Kuntalain 17.1 §:n mukaan:
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista
sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
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.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrän
jäädessä vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja.
Kansallisen Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Jenni Jaatisen noustua varsinaiseksi
valtuutetuksi varavaltuutetut nousevat 2. varavaltuutetusta alkaen kukin yhden sijan
ylemmäksi siten, että 1. varavaltuutettu on Juha Korvola, 2. varavaltuutettu Juhani
Leskelä, 3. Heli Katajamäki, 4. Marjut Pukkinen ja 5. Pasi Myllyniemi.
Kuntavaaleissa 2017 seuraavaksi eniten ääniä ja vertausluvun 39,308 sai Ari Antila.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470
1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Kansallisen Kokoomuksen 6. varavaltuutetuksi Ari Antilan.
_________

Khall 15.4.2019 § 55
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Kansallisen Kokoomuksen 6. varavaltuutetuksi Ari Antilan.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN
Khall 27.8.2018 § 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.
_________

Kvalt 6.9.2018 § 22
PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti
- myöntää Juha Kalliomäelle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenyydestä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- merkitsi tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Raili
Varon
- merkitsi tiedoksi, että perussuomalaisten varavaltuutetut nousevat 2. varavaltuutetusta alkaen kukin yhden sijan ylemmäksi
- valitsi keskusvaalilautakuntaan 4. varajäseneksi Ville Vuorenmaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
_________
Keltk 7.3.2019 § 14
Kuntalain 17.1 §:n mukaan:
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista
sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
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.
Vaalilain 93.2 §:n mukaan valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrän
jäädessä vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja.
Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Raili Varon noustua varsinaiseksi valtuutetuksi
2. varavaltuutettu Veli-Pekka Sepänmäki nousee 1. varavaltuutetuksi.
Kuntavaaleissa 2017 seuraavaksi eniten ääniä ja vertausluvun 41,000 sai Seppo
Ventä.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470
1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Perussuomalaisten 2. varavaltuutetuksi Seppo Vennän.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 15.4.2019 § 56
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Perussuomalaisten 2. varavaltuutetuksi
Seppo Vennän.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA – ISONKYRÖN HELLUNTAISEURAKUNTA
Khall 57 §
Isonkyrön Helluntaiseurakunta anoo 10.4.2019 saapuneella kirjeellä vapautusta kiinteistöveroista vuodelta 2019. Kiinteistö on yksinomaan yleisessä ja yleishyödyllisessä käytössä.
1. Sorsalammi, kiinteistötunnus 152-403-0016-0018-1, osoitteessa Karjalankatu
13, Isokyrö. Kiinteistövero 2.535,60 euroa.
Kunnanhallitus on 23.10.2018 § 176 päättänyt pitää toimivallan kiinteistöverosta vapauttamisessa veronkantolain 51 §:n mukaisesti kunnalla ajalla 1.1.2019 –
31.12.2021. Hallintosäännön 5. luvun 20 §:n 10) kohdan mukaan kunnanhallitus
päättää asiat, jotka koskevat vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisten
verojen suorittamisesta sekä tätä koskevan ratkaisuvallan pidättämistä kunnalla.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää vapautuksen em. kiinteistöverosta verovuodelta
2019.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 58 §
1. Aluehallintoviraston päätös 15.3.2019;
Kylkkälän koulun peruskorjaus ja laajennus, valtionavustuksen 7. erän maksaminen jälkirahoitteisena
Maksettava valtionavustus ja korko yhteensä 83.739 euroa
2. Työllisyyskatsaus/Pohjanmaan ELY-keskus/Helmikuu 2019
2019
Työttömät työnhakijat
Muutos helmikuu 2018
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos helmikuu 2018

Helmikuu
135
-28 (-17 %)
12
6,7 %
23
+4 (+21 %)

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

Sivu

Kunnanhallitus

15.4.2019
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 59 §
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:

Hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta

13.3.2019
28.3.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

15.4.2019
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 52, 53, 54, 57
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: 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 52, 53, 54, 57

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

