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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 126 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 127 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Helena Tuuri-Tammela.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SIVISTYSPALVELUIDEN AJANKOHTAISIA ASIOITA
Khall 128 §
Vs. johtava rehtori Paula Mourujärvi on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan sivistyspalveluiden ajankohtaisista asioista.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee sivistyspalveluiden selvityksen ajankohtaisista asioista tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että vs. johtava rehtori Paula Mourujärvi oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA
Tark.ltk 8.5.2019 § 35
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä mm. on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle
muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomusta kokouksissaan;
20.3.2019 § 17, 3.4.2019 § 20, 15.4.2019 § 25, 2.5.2019 § 22, 2.5.2019 § 30 ja
8.5.2019 § 35.
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Erja Hakola, puh. 0500868513.
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi ja että

•

tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

•

kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä.

Arviointikertomus 2018 on liitteenä.
____________
Kvalt 23.5.2019 § 11
Kunnanhallitus on 25.3.2019 § 41 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja valtuuttanut hallintojohtajan tekemään teknisiä korjauksia tilinpäätösasiakirjaan. Korjattu tilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä.
Teknisiä korjauksia on tehty sivuille:
s. 65 Kunnan tuloslaskelma

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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s. 68 Kunnan tase
s. 66 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
s. 62 Rahoituslaskelman toteutuminen
PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunnan ehdotus 8.5.2019 § 35 hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto päätti,
että
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 merkitään tiedoksi ja että

•

tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

•

kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä.
_________

Khall 23.9.2019 § 129
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Seuraava lausuntoesitys sisältää myös
elinkeino- ja kaavoitusjaoston sekä lautakuntien lausunnot.

Kunnanhallitus
Arviointikertomuksessa on todettu, että kunnanhallitus saavutti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyvin. Tarkastuslautakunnan havaintoja ja suosituksia koskien
kunnanhallitus lausuu seuraavaa:
Kunnanhallitus on vuonna 2018 hyväksynyt viestintäohjeen ja sosiaalisen median
ohjeen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jotka esimiehet ovat vieneet tiedoksi henkilöstölleen. Myös toimintaohjetta henkilöstöasioissa tarkennettiin
ja annettiin tiedoksi henkilöstölle.
Toimintaohjetta aloitteiden saapumisessa on täsmennetty alkuvuodesta 2019 siten,
että hallintopalveluiden toimistosihteeri vastaa aloitteen tekijälle ja ilmoittaa kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta palvelualueen johtajalta saadun tiedon perusteella, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä
saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Varahenkilöjärjestelmää esitetään edelleen kehitettäväksi vuoden 2020 talousarviossa ICT-palveluiden osalta.
Hallintosäännön muutokset on valmisteltu kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kesän 2019 aikana syksyn 2018 valmistelun pohjalta, jolloin kunnanhallitus esitti valtuustolle hyväksyttäväksi ainoastaan palkkioluvun korjaukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kuukausiraportointia on kehitetty kuluvan vuoden aikana. Seutupalvelukeskus toimittaa kuukausiraportit palvelualueille raportointikuukautta seuraavan 2. kuukauden
9. päivään mennessä, jonka jälkeen palvelualueet huolehtivat ne luottamushenkilöille tiedoksi. Osavuosiraportointia muutettaneen neljännesvuosittaiseksi vuonna
2020, jolloin raportointia voidaan hyödyntää aikataulullisesti paremmin toteutuman
seurannassa ja talousarviovalmistelussa.
Loppuselvitykset tehdään kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Tekninen palvelualue määrittelee hankkeiden valmistumisen ja laatii loppuselvitykset.

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 19.8.2019 § 18 päättänyt antaa seuraavan selvityksen arviointikertomuksen johdosta:
Markkinointistrategia on valmistunut tilinpäätösvuoden jälkeen ja kunnanhallitus on
hyväksynyt sen 3.6.2019 § 89.

Perusturvalautakunta on 11.6.2019 § 34 päättänyt merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lausuu seuraavaa:
Kohta 1.
- Lapsiperhetyöhön on lisätty resurssia vuodelle 2019. Yksi määräaikainen sosiaaliohjaaja on palkattu. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa tullaan ehdottamaan sitä, että Isoonkyröön perustetaan yksi vakinainen sosiaaliohjaajan/ sosiaalityöntekijän virka. Lisäresurssia tarvitaan myös kotipalveluun. Tällä hetkellä
kotipalvelussa on yksi määräaikainen lähihoitaja palkattuna maalis-syyskuun
ajaksi lisätyövoimaksi. Kotipalveluun tullaan ehdottamaan kahden lähihoitajan
vakanssin perustamista.
Lisäksi tullaan ehdottamaan rakennemuutosta siten, että yksi sosiaaliohjaajan
virka siirretään kotipalvelun alle. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta muutetaan ostopalveluksi. Toinen sosiaaliohjaaja jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa ja mahdollisesti osan työajasta on myös ikäihmisten palvelussa.
Kohta 2.
- Yksinkertainen vastaus kyllä. Ei vaan hoivaosaston tilanteen pohtimista vaan
koko ikäihmisten palvelukokonaisuuden pohtiminen on paikallaan. Hoivaosaston tilannetta pohdittiin kunnanhallituksen asettamassa toimikunnassa. Tilanteeseen ei tehty muutosta vaan kunnanhallitus aikoi jatkaa asian käsittelyä, kun
mahdollinen ns. maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on hyväksytty ja tullut
voimaan. Sote sittemmin kaatui.
Kohta 3.
- Perusterveydenhuollon säästöön on vaikuttanut varmasti myös se, että Isossakyrössä yhteistyö eri ammattikuntien välillä toimii tällä hetkellä erinomaisesti.
Tietyissä tilanteissa ei enää ole lähetetty asiakasta erikoissairaanhoitoon vaan
asiakkaan asia on tullut hoidetuksi muulla tavoin lähipalveluna esim. psyykkiset
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sairaudet ja päihteisiin liittyvät asiat. Lisäksi toimiva yhteistyö ikäihmisten palveluissa vaikuttaa siihen, että asiakkaat saavat avun lähipalveluna. Ikäihmisten tkosastopäiviä oli huomattavasti vähemmän vuonna 2018 kuin 2017 eli avun tarve on ollut todennäköisesti erilaista. Alkuvuodesta 2018 oli jo nähtävissä se, että syntyy säästöä terveydenhuollosta, vaikka vielä oli kaksi lääkäriä Isossakyrössä. Varmasti on ollut vaikeampi saada lääkäriaikaa Isoonkyröön silloin, kun
lääkäritilanne muuttui. Hoitotakuu kuitenkin on toteutunut. Hammashoidossa
hoitotakuu ei ole ylittynyt. Osa asiakkaista on odottanut aikaa tammikuusta lähtien. Seinäjoki on juuri aloittamassa ostopalvelujononpurun parilla Seinäjoen
yksityisvastaanotolla ja sinne ohjataan myös isokyröläisiä, jos hoitotakuu uhkaa
ylittyä.
Kohta 4.
- Isonkyrön ja Seinäjoen kaupungin välinen sopimus perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta toteutuu sopimuksen mukaisesti. Halutessaan sopimusta
voi muuttaa sopijapuolten valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Sivistyslautakunta on 15.8.2019 § 35 on merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja antanut seuraavan selvityksen kohtiin 1 ja 4:
Kohta 1.
- Yhteistyö Vaasa – opiston kanssa on koettu toimivaksi ja joustavaksi. Vaasa –
opisto vastaa hyvin kurssikysyntään ja on järjestänyt paikkakunnalla myös kaikille avoimen ideointipäivän uusien kurssien suunnittelun tueksi. Kurssitarjontaa
aikuisille on runsaasti; haasteena on enemmänkin ollut osallistujien saaminen
kursseille.
Kohta 4.
- Marraskuun alussa on pidetty lukiopäivä, jossa lukiota on esitelty oman kunnan
yhdeksäsluokkalaisten lisäksi myös Vähänkyrön, Laihian ja Ylistaron yhdeksäsluokkalaisille. Lukion oppilaskunta on vahvasti mukana lukiopäivässä kouluaan
markkinoimassa. Kyrönmaan lukio on myös vireä somessa, ja lukion markkinoinnin tueksi on painettu esite. Markkinointia kehitetään, ja tulevina vuosina
lukion on tarkoitus olla esillä myös 1700 – luvun markkinoilla. Alkaneena lukuvuonna 2019 – 2020 lukion ensimmäisen luokan oppilasta noin 2/3 osaa on
isokyröläisiä ja 1/3 muista kunnista. Muista kunnista tulevien oppilaiden määrä
on ollut nousussa. Osana markkinointia Ylistaron, Laihian ja Vähänkyrön kuntakeskuksista on luvattu järjestää lukion aikatauluihin sopivat kuljetusyhteys.

Hyvinvointilautakunta päätti 10.9.2019 § 32 antaa seuraavan lausunnon:
-

Asio-tilavarausohjelman käyttöä tehostetaan ja eri tilastointimahdollisuuksia
selvitetään ja ensi vuoden alusta lisätään myös uusi liikuntahalli Asion piiriin.
Asio-tilavarausohjelmaan voidaan liittää automaattinen vastaus, jossa on liitteenä esimerkiksi varatun tilan pelastussuunnitelma ja tilan käyttöohjeet.
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-

Isonkyrön patikkareitistö löytyy Isonkyrön kunnan internet-sivujen kartasta.
Käytettäessä karttaa kännykällä käyttäjä näkee sijaintinsa kartalla, jos käyttäjä on myöntänyt luvan sijaintinsa käyttämiseen. Sijaintitedot hyväksymällä reitistön löytäminen ja seuraaminen onnistuu nykyisellä karttapohjalla. Levähdyspaikat, kuten laavut näkyvät kartalla, mutta niistä ei vielä löydy lisätietoja.
Vuoden 2020 aikana päivitetään reittien ja laavujen kuvaukset, jolloin ne löytyvät myös kunnan internet-sivuilta. Uudistuksen myötä käyttäjä pystyy tarkemmin selvittämään tietoja reitistä tai laavuista ”klikkaamalla” kohdetta, jolloin kohteen tekstiä ja kuvia sisältävä kuvaussivu aukeaa kunnan sivustolta.
Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi hakea niitä suoraan kunnan sivustolta ja sitä
kautta tarkastelemaan karttapohjaa. Kohteiden tietojen päivittäminen pitäisi
tehdä vuosittain, jotta ne pysyvät ajankohtaisina.
Patikkareitistö ja urheilupaikat löytyvät myös lipas.fi tietokannasta. Kyseisestä
tietokannasta ne siirtyvät automaattisesti esimerkiksi retkikartta.fi palveluun
(jos jakamiseen on annettu kunnalta lupa), jota patikoijat yleisesti käyttävät
vaellusreittien suunnitteluun ja reiteillä navigointiin. Tietojen jakaminen kyseiseen yleispalveluun on järkevää, koska se tuo mahdollisesti lisää retkeilijöitä
kunnan ulkopuolelta. Kuvitteellisessa tilanteessa esimerkiksi käyttäjä etsii
Seinäjoelta lähialueilta sopivia retkikohteita, jolloin ainoastaan kunnan sivustolla olevat reitit jäävät todennäköisesti löytymättä.
Tällä hetkellä lipas.fi tietokannassa ei ole lupaa tietojen jakamiseen. Selvitetään lupa-asia ja pyritään myöntämään lipas.fi -palvelulle lupa julkaista Isonkyrön kunnan patikkareitistö käytettäväksi esimerkiksi reittikartta.fi tai vastaavassa palvelussa mahdollisimman nopeasti.

-

Tila-asioissa selvitystyöt käynnissä, tekninen toimi on tehnyt suunnitelman
Nuppulan tilojen saneerauksesta (tekninen ltk 10.9.2019) ja kirjasto- ja va
paa-aikatoimenjohtaja on kartoittanut myös muita mahdollisia tilaratkaisuja.

Tekninen lautakunta on 13.8.2019 § 68 merkinnyt arviointikertomuksen tiedokseen
ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selvityksenään seuraavaa;
-

Tavoitteena olleet hulevesienhallintasuunnitelma sekä yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuuden ja kustannusten selvittäminen ovat uudelleen kuluvan vuoden tavoitteena ja niiden laadinta toteutuu kuluvan vuoden aikana

-

Teknisen lautakunnan palvelualueella käytettyjen tavoitteiden toteutumisen mittaaminen ja erilaiset tunnusluvut ovat olleet mittareina osin haastavia. Kuluvan
vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä tekninen lautakunta on kehittänyt ja
muuttanut mittareita vuodelle 2019.

-

Toimintojen ja rakennushankkeiden dokumentointiin on kiinnitetty huomiota ja
mm. työmaakokousten pöytäkirjat on kuluvan vuoden aikana tuotu sähköisessä
muodossa teknisen lautakunnan nähtäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.9.2019

230

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.9.2019 § 51 merkinnyt tarkastuslautakunnan huomion tiedoksi, jonka mukaan määräaikoihin voi hakea jatkoaikaa hyvissä
ajoin, kun todetaan, ettei tavoitetta pystytä saavuttamaan ajoissa. Ympäristölautakunta pyrkii jatkossa huomioimaan sen.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

päättää antaa tarkastuslautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee em. lausunnon tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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NIMIKEMUUTOS LASTENHOITAJASTA – VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI
Sivltk 15.8.2019 § 31
Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen
varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva
tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.
Päiväkodin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat huolehtivat lapsen kasvun, opetuksen
ja hoidon kokonaisuudesta. Lastenhoitajan nimike muutetaan uuden lain edellyttämäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeeksi.
Lastenhoitajien tehtävänkuva ei muutu, eikä myöskään palkka nimikemuutoksen
myötä. Nykyisien lastenhoitajien tehtävänkuvaan kuuluvat kaikki samat tehtävät kuin
tulevan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Kaikilta lastenhoitajilta on suostumusta kysytty kirjallisesti ja kaikki ovat antaneet suostumuksen kirjallisesti.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, puh. 050 439 4033.
VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi edellä
mainittuja nimikemuutoksia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Khall 23.9.2019 § 130
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen siten, että nimikemuutos tulee voimaan 1.10.2019 lukien.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VAPAUTUSANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA – SUOMEN ADVENTTIKIRKKO
Khall 131 §
Suomen Adventtikirkko anoo 2.9.2019 saapuneella kirjeellä vapautusta kiinteistöveroista vuodelta 2019. Kiinteistö on yksinomaan yleisessä ja yleishyödyllisessä käytössä.
1. Laitinen RN:o 4:43, kiinteistötunnus 152-405-0004-0043-S, osoitteessa Olkitie 2,
Tervajoki. Kiinteistövero 805,29 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 mukaisesti kiinteistöveron vapautuspäätöksen tekee kunnanhallitus. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a §:ää.
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.
__________
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HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT JA VIRAN AUKIJULISTAMINEN / VALINTATOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
Khall 19.8.2019 § 112
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 18 päättänyt muuttaa kirjasto- ja vapaaaikatoimenjohtajan virkanimikkeen hyvinvointijohtajaksi. Hyvinvointijohtajan virka
täytetään 1.1.2020 alkaen, koska kunnanhallitus on 13.5.2019 § 67 täyttänyt nykyisen kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan viran määräajaksi ajalle 6.8.201931.12.2019.
Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksessa 1.1.2020 alkaen hyvinvointipalveluihin sisältyy kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Hyvinvointijohtaja toimii kulttuurituottajan, kirjastovirkailijoiden, liikunnanohjaajan, uimahallin työntekijöiden, nuoriso-ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän esimiehenä.
Hyvinvointijohtaja toimii hyvinvointilautakunnan alaisuudessa palvelualueensa johtajana vastaten hyvinvointipalveluista sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan sellaisen viran aukijulistamisesta päättää kunnanhallitus, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan. Hallintosäännön 62 §:n mukaan viran kelpoisuusehdoista päättää se viranomainen, jolla on oikeus julistaa virka
haettavaksi.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan luonnos hakuilmoitukseksi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) julistaa hyvinvointijohtajan viran haettavaksi sekä
2) että hyvinvointijohtaja viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viran tehtäväalueelta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 23.9.2019 § 132
Hakuaika on päättynyt 17.9.2019. Virkaa haki 26 henkilöä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
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KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee valintatoimikunnan, jonka tehtävänä on suorittaa haastattelut
ja tehdä ehdotus valittavasta henkilöstä. Valintatoimikunta voi tarvittaessa käyttää
henkilöarviointia.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi valintatoimikuntaan Helena TuuriTammelan, joka toimii kunnanhallituksen edustajana hyvinvointilautakunnassa, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Mäkysen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Pasi Myllyniemen, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Erkki Kuusikon sekä kunnanjohtaja Tero Kankaanpään, joka toimii toimikunnan kokoonkutsujana.
_________
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ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN
MUUTTAMINEN / LAUSUNTO
Khall 23.9.2019 § 133
Etelä-Pohjanmaan kuntien kuntajohtajafoorumeissa (17.5. ja 14.8.) sekä kuntajohdon tapaamisissa (22.5. ja 19.8.) on keskusteltu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2020 lukien. Luonnos uudeksi perussopimukseksi on valmisteltu Seinäjoen kaupungin toimesta.
Seinäjoen kaupunginhallitus on 2.9.2019 § 279 käsitellyt ehdotuksen perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2020 alkaen ja osaltaan hyväksynyt ehdotuksen sekä päättänyt pyytää siitä muilta jäsenkunnilta lausunnot syyskuun 2019 loppuun mennessä.
Keskeiset muutosehdotukset
Seinäjoen valmistelemaan ehdotukseen on sisällytetty äänimääräleikkuria koskeva
muutos. Nykysopimuksen leikkuri perustuu erikoissairaanhoitolain (1062/1898) 17
§:ssä määriteltyyn rajoitukseen. Mahdollisuus poiketa erikoissairaanhoitolain
(1062/1898) 17 §:ssä määritellystä äänivaltarajoituksesta perustuu kuntalain 2 § 2
momenttiin, jonka mukaan ”Tämän lain kuntayhtymän toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään kuntayhtymän hallinnosta.” Perussopimukseen ehdotetaan kahta päätösvaltaan liittyvää muutosta:
1. Valtuuston jäsenten määrä ja äänivalta
Nykyinen sopimusmääräys (8 §):
… kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien
valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.
Ehdotettu sopimusmääräys (ehdotuksessa 7 §):
… että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1 000) asukasta kohti.
…
Jäsenkunnan äänimäärä ei voi kuitenkaan olla 50 % tai sen yli, laskettuna kaikkien
jäsenkuntien perussopimuksen mukaisesta yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.
Äänivaltarajoitusta koskevan kohdan muuttamisella Seinäjoen kaupunki pyrkii omasta näkökulmasta nykyistä parempaan tilanteeseen: Seinäjoen kaupungin äänivalta
kuntayhtymän valtuustossa on 20 %, vaikka se asukaslukuun pohjautuvana tulisi olla yli 32 %.
2. Hallituksen kokoonpano
Nykyinen sopimusmääräys:
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Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokoonpano tulee pyrkiä muodostamaan alueellisesti
tasapuoliseksi.
Ehdotettu sopimusmääräys:
Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja
kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallitusta valittaessa on lisäksi pyrittävä siihen, että hallituksen kokoonpano muodostuu alueellisesti
tasapuoliseksi.
Perussopimukseen ehdotetaan lisättäväksi kaksi uutta määräystä jäsenkuntien
omistajaohjauksen parantamiseksi:
15 § Sopimusohjaus
Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain kuntayhtymän tuottamien palvelujen
määrästä, laadusta ja järjestämistavasta seuraavan vuoden aikana. Palvelusopimus
seuraavan vuoden palveluista on tehtävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Jäsenkunnat voivat muodostaa tilaajarenkaan, joka sopii tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien puolesta kuntayhtymän tuottamien palvelujen määrästä, laadusta ja järjestämistavasta seuraavan vuoden aikana. Jäsenkunnat päättävät tilaajarenkaan
muodostamisesta yhtäpitävin päätöksin viimeistään talousarviovuotta edeltävän
helmikuun loppuun mennessä. Tilaajarenkaan muodostamispäätöksessä määrätään, kuka tai ketkä edustavat tilaajarengasta ja käyttävät sen puolesta puhevaltaa
sekä miten korvaukset kuntayhtymän tuottamista palveluista laskutetaan ja jaetaan
tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien kesken. Sopimus tilaajarenkaan seuraavan
vuoden palvelujen käytöstä on tehtävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Kuntayhtymän 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista palveluista ja niiden sisällöstä sekä
hinnoista päättää kuntayhtymän hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää kuntayhtymän valtuusto.
Kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntaa tai tilaajarengasta talousarviovuoden aikana
ennakkoon kahdesti kuukaudessa 1/24 sopimuksen loppusummasta. Palvelujen toteutuneeseen käyttöön perustuvan tasauslaskun kuntayhtymä tekee talousarviovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tasauslaskussa otetaan
huomioon palvelujen todellisen käytön ja kuntayhtymän hallituksen päättämien hintojen lisäksi 18 §:ssä mainitun potilaskohtaisen tasausjärjestelmän kautta annetut
hyvitykset.
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Mikäli jäsenkunta ja kuntayhtymä eivät tee sopimusta seuraavan vuoden palvelujen
käytöstä toukokuun loppuun mennessä, kuntayhtymä laskuttaa palvelujen käytöstä
jäsenkunnalta ennakkoon kahdesti kuukaudessa 1/24 jäsenkunnan edellisen tilinpäätöksen mukaan maksamasta määrästä. Palvelujen toteutuneeseen käyttöön perustuvan tasauslaskun kuntayhtymä tekee talousarviovuotta seuraavan tammikuun
loppuun mennessä. Tasauslaskussa otetaan huomioon palvelujen todellisen käytön
ja kuntayhtymän hallituksen päättämien hintojen lisäksi 18 §:ssä mainitun potilaskohtaisen tasausjärjestelmän kautta annetut hyvitykset.
Edellä mainittuja palvelusopimuksiin perustuvia laskutusperiaatteita sovelletaan
vuoden 2021 alusta lukien.
23 § Omistajaohjaus
Kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista sovitaan jäsenkuntien ja kuntayhtymän johdon välisessä neuvottelumenettelyssä. Periaatteista sovittaessa huomioidaan mm. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, investointitarve
sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Kuntayhtymän johtajan työskentelyn tukena toimii jäsenkuntien kuntajohtajista koostuva enintään seitsemän (7) henkinen työvaliokunta, joka yhteen sovittaa kuntayhtymän toiminnan ja kustannukset peruskuntien tuottamien palvelujen kanssa huomioon ottaen jäsenkuntien taloudelliset resurssit.
Työvaliokunnan kuntajohtajajäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Palvelusopimukset tehtäisiin ensimmäisen kerran toukokuun 2020 loppuun mennessä koskien vuotta 2021. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 laadittaisiin palvelusopimuksiin perustuvana ja palvelusopimuksiin perustuva laskutus voi alkaa vuonna 2021.
Perussopimukseen erikseen kirjatutut asukaslukupohjaiset maksut vastaavat tämänhetkistä tilannetta. Perussopimus ei myöskään muuta niitä perusteita, joiden mukaan kuntien välinen kustannusjako tällä hetkellä määräytyy.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan voimassa oleva perussopimus ja ehdotettu uusi perussopimus.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall 134 §
Ari-Pekka Ahola pyytää 13.9.2019 päivätyllä kirjeellään eroa luottamustoimesta
henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 valinnut Ari-Pekka Aholan perusturvalautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021.
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.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
1) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ari-Pekka Aholalle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi sekä
2) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntakuntaan
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Khall 135 §
Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää mm. hallintosäännöstä. Kuntalain
90 §:ssä määritellään, mistä asioista hallintosäännössä on ainakin annettava tarpeelliset määräykset.
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 33 hyväksynyt hallintosäännön, joka on laadittu
Suomen Kuntaliiton mallihallintosäännön pohjalta. Hallintosääntöä on tarkoituksenmukaista ajantasaistaa mm. organisaatiomuutoksista johtuen. Hallintosääntöluonnos sisältää mm. uutena elinkeino- ja kaavoitusjaoston sekä henkilöstöjaoston, joiden lisäksi kunnanhallitus voi edelleen asettaa muita jaostoja. Luonnokseen on tehty
myös hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksesta johtuvat korjaukset.
Muutokset on esitetty hallintosääntöluonnoksessa keltaisella.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 4701 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) hallintosääntö hyväksytään liitteen mukaisesti ja se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen,
2) kumotaan kunnanvaltuuston 8.11.2018 § 33 hyväksymä hallintosääntö.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall 136 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 8 hyväksynyt johtajasopimuksen, jonka mukaan
kunnanjohtajan vuosilomista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpään lomavuoden 2019 vuosiloman pituus on 30 päivää. Hän on pitänyt vuosilomaa
ajalla 14-28.7.2019, jolloin vuosilomasta on kulunut 20 päivää.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on esittänyt, että hänen vuosiloma vahvistetaan
ajalle 14.-16.10.2019, jolloin vuosilomasta kuluu 3 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
14.-16.10.2019, jolloin vuosilomasta kuluu 3 päivää ja jäljelle jää 7 vuosilomapäivää.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.11-19.13. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
_________

:
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NUPPULAN KIINTEISTÖ
Tekn.ltk 10.9.2019 § 77
Isonkyrön kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 99§ päättänyt, että ”Nuppulan kiinteistö pidetään kunnan omistuksessa ja tilaan sijoitetaan kunnan nuorisotilat
vuonna 2019 ja että muilta osin tiloja tarjotaan vuokrattavaksi, mikäli varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen täytäntöönpanon jälkeen kyseisiä tiloja ei tarvita kunnan
omaan toimintaan”.
Nuppulan kiinteistö on tällä hetkellä tyhjillään. Tekninen palvelualue on teettänyt
kiinteistössä rakenneteknisiä tutkimuksia Sweco Rakennetekniikka Oy:llä huhtikuussa 2019. Tuloksista ilmenee, että kiinteistö vaatisi remontointia, mikäli sinne osoitettaan sijoitettavaksi toimintaa. Saatujen tutkimustulosten pohjalta on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja kiinteistön saneeraamiselle.
Kiinteistön peruskorjauksen osalta on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa, jotka poikkeavat laajuudeltaan suuresti. Suppeimmassa vaihtoehdossa suoritetaan lähinnä rakenteiden tiivistämisiä, keskimmäisessä vaihtoehdossa uusitaan alapohjaa ja suoritetaan tiivistyksiä, kun taas laajimmassa vaihtoehdossa suoritettaisiin hyvin laaja peruskorjaus. Peruskorjauksen eri vaihtoehtojen hinnat vaihtelevat suuresti, eikä kovin
tarkkoja summia voida esittää ennen kuin on teetetty lisätutkimuksia, tiedetään mihin käyttöön tiloja suunnitellaan ja kuinka laaja remontti tähän pääsemiseksi tulisi
tehdä. Myös kiinteistön myyminen tai purkaminen voisivat olla vaihtoehtoja. Peruskorjausvaihtoehtoja esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus;
-

PÄÄTÖS:

lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä ja
ellei kiinteistöä 30.6.2020 mennessä ole saatu myydyksi, rakennuksen purkamista vuoden 2020 aikana.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 23.9.2019 § 137
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavasti:

KJ:N
TARKENNETTU
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää asettaa Nuppulan kiinteistön myytäväksi.
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PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tarkentama ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kokouksen aluksi kunnanhallitus kuuli asiantuntijana tekninen johtaja
Petri Hännistä.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 23.9.2019 § 138
1. Aluehallintoviraston lausuntopyyntö 10.9.2019/LSSAVI/8661/2018;
Kyrönjoen yläosan järjestelyä ja Kalajärven altaan rakentamista ja säännöstelyä
koskevien vesilupapäätösten muuttaminen ja aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi tehtävät rapu- ja kalataloudelliset kunnostukset, Ilmajoki, Seinäjoki, Lapua, Kurikka.
2. Valtionvarainministeriön päätös 13.9.2019/VM/1593/00.01.01.00/2019;
Vuotta 2021 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen
3. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 7.5.2019 § 43;
Traktorin, peräkärryn ja lisävarusteiden hankinnan loppuselvitys
4. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 10.9.2019 § 74;
Kirjaston aurinkosuojien loppuselvitys
5. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 10.9.2019 § 75;
Hammashoitolan ilmanvaihtokoneen uusimisen loppuselvitys
6. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote 10.9.2019 § 76;
Palvelukeskuksen käyttövesiputkistojen uusimisen loppuselvitys
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

23.9.2019
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 23.9.2019 § 139
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
Ympäristölautakunta
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

10.9.2019
10.9.2019
10.9.2019
37 §

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.9.2019
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MUUT ASIAT
Khall 140 §
Liikuntahallin rakennustoimikunnan puheenjohtaja Jaakko Pukkinen selosti liikuntahallin rakentamisen ajankohtaisista asioista.
Kunnanhallitus merkitsi em. ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.9.2019
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 129-132, 136, 137
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: 126-128, 133-135, 138-140
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 129-132, 136, 137

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

