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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto § 10
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto § 11
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Viljanmaa ja Jari Viertola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RIIHITIEN ALUEELLA
Jaosto 18.2.2019 § 11
Kaavoituskatsauksessa 2019 on mainittu, että kunta on teettänyt alustavia vaihtoehtoja Riihitien alueen liikenneyhteyksien parantamiseksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueella toimivan yrityksen kulkuyhteyksien kehittäminen niin, että alueen
asumisviihtyvyys kohentuisi ja yritystoiminnan varastoliikenne toimisi tarkoituksenmukaisella tavalla.
Keskustaajaman kaakkoisosassa asemakaavoittamattomalla alueella sijaitsevan yrityksen raskas liikenne ohjautuu nykytilanteessa kapeiden asuntokatujen kautta, mistä aiheutuu vaaraa ja häiriötä. Yrityksellä on tarve lisärakentamiseen. Turvallinen ja
tarkoituksenmukainen ratkaisu olisi Pysäkkitien katualueen yhdistäminen yritysalueeseen ja kadun varassa olevan muun liikenteen ohjaaminen toista kautta.
Tavaraliikenteelle tulisi ratkaista paras yhteys valtatielle. Asiasta on keskusteltu viimeksi mm. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 11.2.2019 käydyn neuvottelun yhteydessä. ELY-keskus ei salli uusia suoria liittymiä, yhteyden tulee perustua oleviin
liittymiin.
Alustavia vaihtoehtoja alueen liikenneyhteyksien parantamiseksi on tutkittu jo v.
2013.
Koska osalla alueesta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, on kyse myös asemakaavan laajennuksesta.
11.4.2019 järjestetyssä kunnan ja yrityksen edustajien välisessä tapaamisessa päivitettiin tilannetta, ympäristön reunaehtoja sekä mahdollisia liikenteellisiä ratkaisuvaihtoehtoja.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous asemakaavan laadinnasta ja katuyleissuunnittelusta jaetaan oheismateriaalina. Tarjous on hyväksytty 1.7.2019.
Asemakaavan valmistelutilannetta selvitetään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Jaosto 19.8.2019 § 15
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee asemakaavan valmistelutilanteen tiedoksi
sekä päättää pyytää kaavoittajaa tekemään kaavaluonnoksen myös vaihtoehtoisesta reitistä Hakatien kautta Pohjankyröntielle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Jaosto 18.11.2019 § 29
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 15.10.2019.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos (valmistuu mahdollisesti
esityslistan lähettämisen jälkeen) ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.skjkl.fi/Isokyro/Riihitie
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

hyväksytään osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
KJ:N
MUUTETTU EHDOTUS:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

PÄÄTÖS:

-

hyväksytään osallistumis- ja arviointisuunnitelma seuraavin muutoksin;

-

Hakakuja päivitetään suunnittelualueeseen

-

Sorrontien leikkipuisto on lakkautettu ja se poistetaan suunnitelmatekstistä.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 27.1.2020 § 5
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Kaavaluonnos on nähtävillä osoitteessa (aineistoa päivitetään kokoukseen mennessä): http://www.skjkl.fi/Isokyro/Riihitie
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Jaosto 18.2.2019 § 11
Esittelijä päätti poistaa esityksen listalta.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Jaosto 17.2.2020 § 12
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Oheismateriaalina jaoston jäsenille jaetaan kaavakartan luonnosversio 13.2.2020.
Kaavaluonnos on nähtävillä osoitteessa (aineistoa päivitetään kokoukseen mennessä): http://www.skjkl.fi/Isokyro/Riihitie
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

PÄÄTÖS:

-

asetetaan Riihitietä koskevan asemakaavan luonnosaineisto yleisesti nähtäville
valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRA 30 § tarkoittamalla tavalla;

-

nähtävilläolosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAASAN SEUDUN MATKAILU OY:N (VISIT VAASA) AJANKOHTAISKATSAUS
Jaosto 17.2.2020 § 13
Vaasan seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Max Jansson on kutsuttu kokoukseen
kertomaan yhtiön ajankohtaisista asioista ja matkailun kehittämisasioista.
Kokoukseen on kutsuttu tämän pykälän käsittelyn ajaksi myös hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, hyvinvointijohtaja ja kulttuurisihteerin sijainen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee Vaasan seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja käy keskustelun matkailun kehittämisestä
Isossakyrössä.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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”KYRÖÖN KÄRÄJÄT” -TAPAHTUMAN HALLINNOINTI JA KUNNAN AVUSTUS SEMINAARILLE
Jaosto § 14
Joukko eteläpohjais- ja pohjalaislähtöisiä yksityishenkilöitä järjesti 18.8.2018 kutsuseminaarin ”Kyröön käräjät” Pohjankyrön talolla. Seminaari järjestettiin ”Pohjanmaan
metropolialueen” keskeisimmille päättäjille, vaikuttajille sekä talouden ja liike-elämän
edustajille Vaasan ja Seinäjoen puolessa välissä Isossakyrössä.
Isonkyrön kunta hallinnoi tapahtuman ja avusti tapahtumaa 4.000 eurolla.
Järjestäjät ovat esittäneet, että Isonkyrön kunta hallinnoisi 15.8.2020 Seinäjoella järjestettävän seuraavan Kyröön käräjät -tapahtuman ja myöntäisi tapahtumalle 2.000
euron avustuksen.
Hallinnointi pitäisi sisällään seminaarin rahoittajien laskutuksen sekä laskujen maksatuksen.
Vuoden 2018 tapahtuman ylijäämä 5.470,45 euroa on kirjattu tasetilille.
Oheismateriaalina jaetaan seminaarin talousarvio.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1)

Isonkyrön kunta hallinnoi ”Kyröön käräjät” -seminaarin 15.8.2020, mikäli
seminaarin tulorahoitus varmistuu esitetysti,

2)

myöntää seminaarille 2.000 euron avustuksen rahallisena avustuksena,

3)

avustus maksetaan kustannuspaikalta ”Kyröön Käräjät (12011)”

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

17.2.2020

26

VUODEN 2019-2020 TONTTIKAMPANJA / PEIPPOOSEN TONTTIKAMPANJAN EHTOJEN
TÄYDENTÄMINEN
Jaosto 14.1.2019 § 5
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021. Kaavoituksen ja mittauksen -tehtäväalueen toiminnan
painopisteissä ja kehittämistarpeissa todetaan, että tonttien markkinointikampanja
toteutetaan vuoden 2019 aikana. Kampanjaan on varauduttu elinkeino- ja kaavoitusjaoston talousarviossa (elinkeinoelämän kehittäminen/palveluiden ostot/painatukset
ja ilmoitukset) noin 20.000 euron määrärahalla.
Kunnan kotisivut on uudistettu vuoden 2018 aikana. Samalla on parannettu sekä
asuintonttien että yritystonttien näkyvyyttä kunnan kotisivuilla.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 17.12.2018 käynyt alustavan keskustelun tonttikampanjasta ja antanut kunnanjohtajalle evästyksiä asian jatkovalmistelua varten.
Asuintonttien myynti on ollut hiljaista viime vuosina. Halvimmat asuintontit ovat tällä
hetkellä 0,84 euroa / m2 ja kalleimpien hinnat 3,00 euroa / m2. Hinnat ovat näin ollen
jo tällä hetkellä melko edullisia.
Yleisesti voidaan todeta, että hyvä tontti ei yksistään takaa asuintonttien myyntiä ja
rakentumista. Tarvitaan myös viihtyisiä asuinympäristöjä, työpaikkoja sekä laadukas
yksityinen ja julkinen palveluntarjonta.
Tonttikaupoista saatavilla tuloilla ei kyetä kattamaan infrarakentamisen, maanhankinnan ja kaavoituksen kustannuksia. Uusien asukkaiden sijoittuminen paikkakunnalle tontin ostamisen ja talon rakentamisen myötä on kuitenkin tärkeää, koska sitä
kautta kunta saa kunnallisverotuloja, kiinteistöverotuloja ja väestökehitys pyritään
saamaan positiiviseksi.
Tonttikampanjan esitetään koostuvan seuraavista osista (tonttikampanjan ehdot):
…
3) Alennetaan Peippoosen asuinalueen tonttien nykyisestä hinnasta 2,50 €/m2 hintaan 1,00 €/m2 määräaikaisesti vuosille 2019-2020. Peippoosen tonttien hinta on
kampanja-aikana tällöin 1.842-2.476 euroa. Kampanja koskee alueen tontteja, joissa on kunnallistekniikka rakennettuna.
Ostaja sitoutuu rakentamaan kiinteistölle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa
tontin luovutuskirjan allekirjoittamispäivästä lukien, siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän
hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunnanhallitus voi kirjallisesta anomuksesta, erityisin perustein, myöntää jatkoaikaa rakentamiselle. Ostaja sitoutuu suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan rakennustarkastusviranomaisen antamia rakentamisohjeita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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…
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
vuoden 2019 tonttikampanjan edellä mainitut ehdot.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 14.1.2019 § 12
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käsittelee asiaa 14.1.2019 ennen kunnanhallituksen
kokousta.
KJ:N
EHDOTUS:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

KÄSITTELY: Merkittiin tiedoksi, että elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 14.1.2019 § 5 päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vuoden 2019 tonttikampanjan edellä mainitut ehdot.
Kunnanjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston
ehdotuksen, kuitenkin siten, että tonttikampanjan 4) kohdan osalta kampanjahinta
on 110 euroa /tontti Isonkyrön kunnanvaltuuston perustamispäätöksen 110vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Jaosto 17.2.2020 § 15
Kohdan 3 Peippoosen tonttikampanjaan (voimassa 2019-2020) on suunniteltu uutta
sisältöä yhdessä Isonkyrön asuntovuokraus Oy:n kanssa. Yhtiö omistaa kaksi rivitaloa osoitteessa Kamarintie 5 Peippoosen alueella. Huoneistojen koko vaihtelee välillä 45 m2-70 m2. Kampanjassa on tarkoitus yhdistää edulliset Peippoosen kampanjatontit ja edullinen vuokra-asuminen lähellä rakennusprojektia. Yhtiö on valmis vuokraamaan Kamarintie 5:n vapaana olevia asuntoja Peippoosen tontin ostajalle hintaan 150 euroa / kk. Vuokrasopimus voidaan tehdä kyseisellä hinnalla aikaisintaan
sen jälkeen, kun rakennuslupa kampanjatontille rakennettavalle asuinrakennukselle
on myönnetty. Vuokrasopimus voi olla voimassa alennetulla hinnalla enintään 12 kk.
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:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
Peippoosen tonttikampanjan ehtojen täydennyksen edellä esitetyllä tavalla.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN TONTIN OSTAJIEN PALKITSEMINEN
Jaosto 17.2.2020 § 16
Lapinmäen asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.3.2018 § 7. Kunnanhallitus on hyväksynyt alueen omakotitonttien hinnaksi 3 €/m2 (khall 6.8.2018 §
132).
Alueen kunnallistekniikkaa on rakennettu vuoden 2019 aikana siten, että välittömästi
voidaan rakentaa 15 tontille.
Vuoden 2020 aikana Lapinmäen asuintontille rakentamisen aloittaneita on suunniteltu palkittavan kunnan / elinkeino- ja kaavoitusjaoston toimesta.
Elämää suuremmassa Isossakyrössä sopivaksi palkinnoksi on suunniteltu pihasuunnittelua ja/tai sisustussuunnittelua. Enintään 1.000 euron (sis. ALV) avustus
maksetaan rakentajalle käyttöönottokatselmuksen jälkeen kuitteja vastaan. Avustusta on haettava viimeistään vuoden kuluessa käyttöönottokatselmuksesta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää hyväksyä vuoden 2020 aikana Lapinmäen
asuintonteille rakentamisen aloittavien palkitsemisen edellä esitetyllä tavalla ja saattaa päätöksen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ELINKEINOPALVELUT 2021 ALKAEN
Jaosto 17.2.2020 §17
Valtioneuvosto teki 29.8.2019 päätöksen maakuntajaosta. Päätöksen mukaan Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan
1.1.2021.
Isonkyrön Yrittäjät ry. esittää 11.2.2020 saapuneessa kirjeessä seuraavaa:
”Haluamme tuoda tietoonne ja toimenpiteitä varten Isonkyrön Yrittäjien huolen elinkeinopalvelujen jatkumisesta vähintään nykyisellä tasollaan maakuntavaihdoksen
yhteydessä.
Kuntastrategiassamme on kunnan visioksi laadittu: Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta. Kuntastrategian mukaan
elinkeinopalvelujen osalta on maininta: Huolehdimme, että elinkeinopalvelut ovat
tiedossa ja saatavilla yrittäjyyden tukena.
Näiden tavoitteiden eteen on nyt toimittava. Vaasanseudun Kehitys Oy -tulee viimeistään kevään yhtiökokouksessaan 7.4.2020 käsittelemään Isonkyrön asemaa
jatkossa. Isonkyrön Yrittäjien näkemys on, että kunnan tulisi edelleen kuulua VASEK:iin ja sitä kautta tukea laaja-alaisesti yrittämisen edellytyksiä kunnassamme.
Odotamme, että kunnanhallitus tekee asiasta pikaisesti selkeän tahdonosoituksen
VASEK:in hallitukselle ja edelleen yhtiökokoukselle. Siinä tapauksessa, että osakkuutemme VASEK:ssa ei vuoden 2020 jälkeen jatku, edellytämme kunnalta toimenpiteitä korvaavan palvelun järjestämisestä yrittäjille. Tässä tapauksessa näemme
kunnan oman elinkeinosihteerin palkkaamisen välttämättömänä.”
Maakuntavaihdoksesta huolimatta Isonkyrön kunnan on tarkoituksenmukaista jatkaa
yhteistyötä Pohjanmaan ja Vaasan seudun kuntien kanssa useilla eri sektoreilla.
Isokyröläiset yritykset ovat olleen tyytyväisiä VASEK:lta saatuihin palveluihin.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ilmoittaa
Vaasanseudun Kehitys Oy:n hallitukselle ja edelleen yhtiökokoukselle, että Isonkyrön kunta on sitoutunut jatkamaan elinkeinopalvelujen yhteistyötä VASEK:n kanssa
edelleen vuodesta 2021 eteenpäin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 12, 13, 14, 15, 17
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 12, 13, 14, 15, 17
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 16
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