ISONKYRÖN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

No

14/2019

Kunnanhallitus
Sivu

24724725a1litse

257e pvm.]1
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

maanantai 7.10.2019 klo 18.15-19.02
Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Mäki-Rammo Mirva
(ja merkintä siitä, kuka
Pukkinen Jaakko
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Kuusikko Erkki
Annala Juha
Hintsa Reino
Jaatinen Jenni
Laine Tommi
Rajamäki Sirkku
Tuuri-Tammela Helena
Viertola Jari

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”

Heinilä Miko
Mäkynen Jouni
Vaissalo Matti

kvalt:n puheenjohtaja
kvalt:n I varapuheenjohtaja
kvalt:n II varapuheenjohtaja

Kankaanpää Tero
Järvi-Laturi Jaana
Hänninen Petri

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, asiantuntija klo 18.1518.41

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
141 - 151
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 7.10.2019
Allekirjoitus

Tommi Laine
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jari Viertola

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 10.10.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

7.10.2019

248

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 141 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 142 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Laine ja Jari Viertola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KYRÖN VOIMA RY:N VOIMISTELUJAOSTON ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA
Khall 143 §
Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 1.7.2019 investointitukea Kyrön Voima ry:n
voimistelujaostolle kanveesihankkeen (permantomaton) 12x12 m toteuttamiseen,
21.723,12 euroa. Hankkeen aikataulu on 12.6.2019–29.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 41.775,23 euroa. YHYRES-yhdistyksen rahoitusosuus on
5.430,78 euroa.
Kyrön Voima ry:n voimistelujaosto anoo 23.9.2019 saapuneella kirjeellään kunnalta
hankkeeseen väliaikaista rahoitusta 20.000 euroa siten, että lainan takaisinmaksu
tapahtuu heti hankerahoituksen tilityksen jälkeen, aikaisintaan 28.2.2020 ja viimeistään 30.6.2020.
Hallintosäännön 20 §:n 25-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää tilapäislainojen
myöntämistä mm. EU-hankkeille.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
- myöntää Kyrön Voima ry:n voimistelujaostolle 20.000 euroa väliaikaisrahoitusta
kanveesihankkeen toteuttamiseen
- laina on koroton eikä sille vaadita muuta vakuutta
- laina on maksettava kunnalle takaisin sitä mukaa, kun hanketuki on maksettu yhdistykselle ja kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.6.2020 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA HUOLTOMIEHEN TOIMEEN
Khall 144 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Tekninen johtaja Petri Hänninen pyytää täyttölupaa palvelukeskuksen huoltomiehen
toimeen heti täytettäväksi. Toimi on tullut avoimeksi huoltomiehen irtisanouduttua.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan huoltomiehen toimeen, alkusijoituspaikka palvelukeskus.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNÖITSIJÄN VIRAN KELPOISUUSVAATIMUKSET JA AUKIJULISTAMINEN
Khall 145 §
Asuntosihteeri-isännöitsijän virka on tullut avoimeksi asuntosihteerin irtisanouduttua.
Hallintosäännön 63 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 64 §:n 2 momentin
mukaan kunnanhallitus päättää asuntosihteeri-isännöitsijä -viranhaltijan valinnasta.
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan luonnos hakuilmoitukseksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
1) julistaa asuntosihteeri-isännöitsijän viran haettavaksi ja
2) että asuntosihteeri-isännöitsijän viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 146 §
Käsiteltävänä olevalla kauppakirjalla Isonkyrön kunta myy yksityishenkilölle Isonkyrön keskustan asemakaavan korttelissa 103 tontin 3 LOUKONKARTANO II nimisestä tilasta erotettavasta määräalasta, jonka pinta-ala on noin 4.645 m². Kaupan kohteena oleva alue on esitetty karttaliitteessä. Kauppahinta on 110 euroa.
Kauppakirjajäljennös on liitteenä.
Kauppakirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TILUSVAIHTOKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall 147 §
Isonkyrön kunnan ja yksityishenkilön kanssa on neuvoteltu tilusvaihdosta.
Yksityishenkilö luovuttaa Isonkyrön kunnalle määräalan kiinteistöstä HYYPPÄ, kiinteistötunnus 152-416-6-148, pinta-alaltaan n. 44 m² käsittäen viheraluetta. Määräalalla ei ole rakennuksia. Sekä määräalan kiinteistöstä EEROLA, kiinteistötunnus
152-416-6-147, pinta-alaltaan n. 35 m² käsittäen viheraluetta. Määräalalla ei ole rakennuksia.
Isonkyrön kunnalle luovutettava alue on merkitty vaihtokirjaan liitteessä lilalla värillä.
Yksityishenkilön luovuttamien määräalojen arvo on 118,50 euroa.
Vastaavasti Isonkyrön kunta luovuttaa yksityishenkilölle määräalan kiinteistöstä
MUMMANLUHTA, kiinteistötunnus 152-416-6-179, pinta-alaltaan n. 933 m² käsittäen tonttimaata. Määräalalla ei ole rakennuksia.
Yksityishenkilölle luovutettavat alueet on merkitty vaihtokirjan liitteessä sinisellä värillä.
Isonkyrön kunnan luovuttamien määräalojen arvo on 2.799,00 euroa.
Vaihdossa muodostuu yksityishenkilön maksettavaksi välirahaksi 2.680,50 euroa.
Tilusvaihtokirjan julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MARTTILANTIEN JA PIILOLUOLANTIEN PLV 113-362 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN LISÄTYÖT, URAKKA-AJAN JATKAMINEN JA TALOUSARVIOMUUTOS
Tekn.ltk 1.10.2019 § 82
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2018 § 37 hyväksynyt Isonkyrön
kunnan talousarvion vuodelle 2019. Talousarviossa on varattu Piiloluolantie + kvlväylä plv 110-356 rakentamiseen 150 000 € määräraha. Lisäksi talousarviovuodelle
2020 on varattu Marttilantie (väli Paasitie-Kyrööntie) rakentamiseen 200 000 € määräraha. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 § 49 päättänyt ”esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2019 investointimääräraha 200.000 € Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen.” Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.5.2019 § 69 päättänyt ”esittää kunnanvaltuustolle, että
se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, joka rahoitetaan rahavarojen muutoksella kassavaroista”.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.6.2019 § 55 päättänyt valita Marttilantien
ja Piiloluolantien plv 113-362 kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 347.000,00 € (alv 0 %) jättäneen Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy:n.
Urakkasopimus on allekirjoitettu 3.7.2019 ja töiden tulee sopimuksen mukaan olla
valmiina viimeistään 31.10.2019.
Työmaan edetessä on ilmennyt tarve muutamille lisätöille, joista osa on ollut melko
pieniä ja ne tehty urakkatarjouksen liitteenä olleen yksikköhintaluettelon mukaisilla
suoritteilla ja hinnoilla. Marttilantien varteen rakennettavan pyörätien alueella ilmeni
suuria kiviä saven seasta maanleikkausten teon yhteydessä. Työmaalla 27.8.2019
pidetyn katselmuksen perusteella sovittiin toimenpiteet ja rakenneratkaisut ko. alueen maaperän homogenoinnin suorittamiseksi. Työt on tilattu tehtäväksi tarjouksen
liitteenä esitetyillä yksikköhinnoilla.
Lisäksi Piiloluolantien ns. ”kölikön” alueella on ilmennyt tarve maaperän homogenoinnille. Urakoitsija on esittänyt ko. töistä 22.9.2019 kirjatun tarjouksen arvoltaan 4.500,00 € (alv 0 %)
Alla on luettelo työmaalla ilmenneistä lisä- ja muutostöistä, jotka hankkeen tässä
vaiheessa on tiedossa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kaivo nro 200, asennus ja hankinta
Salaojan korjaus Marttilantien varressa, 60jm
Vesijohdon sulkuventtiili
Suojaputket katuvalojen kaapeleille Paasitien alle
Peltiarinat, 67,5 m²tr, tilanne 22.8.2019
Marttilantien varren pyörätien massanvaihdot ym
Marttilantien pohjan kiviharaus, keskileveys 8m
S-marketin liittymän massanvaihdot ym
Puhelinkaapeleiden, jakokaapin ja kaivojen siirto
Kivien < 2m³ rammerointi, tilanne 13.9.2019
Piiloluolantien "kölikön" massanvaihto ym
Louhe # 0-200mm levitettynä Piiloluolantien "kölikön" alueelle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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13
14
15

Piiloluolantien ylim. ruokamullan poisto ja täyttö murskeella n. 800m²
Kivien > 2m³ rammerointi 294m³, tilanne 13.9.2019
Marttilantien varressa puh.kaapeleiden pohjat murskeella 60jm

Urakoitsija on työmaakokouksessa 17.9.2019 esittänyt lisäaikaa urakkasuorituksen
valmiiksi saattamiseksi lisätöistä johtuvista syistä (kts. aikataulu liitteenä). Urakoitsija
on esittänyt lisäajaksi n. 4 viikkoa, jolloin urakkasuoritus valmistuisi viimeistään
30.11.2019.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
PÄÄTÖSESITYS:
Tekninen lautakunta päättää:
- merkitä Marttilantien ja Piiloluolantien lisä- ja muutostyöt tiedoksi,
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 28.000 € lisämäärärahan myöntämistä Piiloluolantien kunnallistekniikan rakentamiselle ja
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 35.000 € myöntämistä
Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiselle, sekä
- myöntää lisä- ja muutostöistä aiheutuneen työajan pidennyksen sekä laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi urakka-ajan pidennyksen siten, että urakka
valmistuu viimeistään 29.11.2019
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 7.10.2019 § 148
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,
-

28.000 € lisämäärärahan myöntämistä Piiloluolantien kunnallistekniikan rakentamiselle ja
35.000 € lisämäärärahan myöntämistä Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiselle.

Lisämäärärahat katetaan rahavarojen muutoksella.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä tätä asiaa klo 18.15-18.32.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVAJOEN ASEMAN PAIKOITUSALUEEN RAKENTAMISEN LOPPUSELVITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS
Tekn.ltk 1.10.2019 § 88
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys
tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee
sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Tekninen osasto on toteuttanut Tervajoen aseman paikoitusalueen laajentamisen n.
1900m² rakennustyöt kesän 2019 aikana. Hanke toteutettiin tuntitöinä pyrkien käyttämään paikallisia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Alun perin rakennettavan alueen laajuudeksi oli suunniteltu n. 1200 m² ja 25 autopaikan lisäys. Hankkeen edetessä päätettiin siistiä myös Parkintien ja paikoitusalueen välinen viherkaista, sekä
perata ko. oja koko paikoitusalueen pituudelta. Lisäksi rakennettavaa aluetta laajennettiin n. 400 m² valtion omistamalla alueella sijaitsevan paikoitusalueen puolelle
alueen ilmeen yhtenäistämiseksi, sekä asennettiin VR:n toiveen mukaisesti paikoitusalueen ja junaradan väliin kiilakiviä ajoesteeksi. Autopaikojen kokonaismäärä on
nyt 60 paikkaa, mikä on 32 autopaikan lisäys alkuperäiseen. Hankkeessa valaistiin
koko paikoitusalue niin, että valaistus kattaa pitkälti myös alkuperäisen, valtion omistaman paikoitusalueen. Myös koko alueen kuivatusta parannettiin. Pysäköintialue
rakennettiin yhdeksi kokonaisuudeksi huomioiden asemakaavan rajoitteet ja museon vaateet. Paikoitusalueen rakentamista on lisäksi ohjannut kaavamääräys, jossa
on mm. edellytetty huomioimaan alueen kulttuurihistorialliset arvot. Alueen ilmettä
haluttiin säilyttää mm. hyödyntämällä vanhoja varastoituja kiilakiviä.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 28.552,86 € (alv 0 %).
Hankkeen kustannusarvio oli 18.000,00 € (alv 0 %).
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta
- hyväksyy Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamisen loppuselvityksen sekä
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 10.552,86 € lisämäärärahan myöntämistä Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamiselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 7.10.2019 § 149
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 10.600 € lisämäärärahan myöntämistä Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamiselle.
Lisämääräraha katetaan rahavarojen muutoksella.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä
kokouksen alussa esittelemässä tätä asiaa klo 18.32-18.41.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 150 §
1. Suomen Sininen Tie ry:n hallituksen kirje 30.9.2019:
Suomen Sinisen Tien logistinen taso
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
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 151 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Perusturvalautakunta

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 143-147
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: 141-142, 148-151
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 143-147

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

