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Heinilä Miko
Hulkko Maarit
Viertola Jari
Viljanmaa Pirkko
Hintsa Reino

Mäki-Rammo Mirva
Kankaanpää Tero
Hänninen Petri
Järvinen Tuomo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
varajäsen

khall:n puheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä
arkkitehti, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy, etäyhteydellä § 36 käsittelyn aikana
klo 16.00-16.25
1) saapui klo 17.04 § 40 käsittelyn
aikana

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
34 - 40
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Erkki Kuusikko

Petri Hänninen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 15.9.2020
Allekirjoitus

Maarit Hulkko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Pirkko Viljanmaa

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 17.9.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00.

Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto § 34
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että
etäyhteydellä kokoukseen osallistuu Tuomo Järvinen.

__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto § 35
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Hulkko ja Pirkko Viljanmaa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TERVAJOEN ASEMAKAAVA
Jaosto 18.2.2019 § 10
Tervajoen asemakaavan muutostyö käynnistyi alkukeväästä 2015. Tavoitteena on
päivittää asemakaavaa hyväksytyn Tervajoen osayleiskaavan mukaiseksi.
Osayleiskaavassa alueelle on uutena osoitettu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä / myymäläkeskittymä ja esitetty asemakaavatarkkuudella yleiskaavan mukaisia liikenneratkaisuja. Asemakaavassa on huomioitu myös olemassa
oleva asutus ja asumisen laajenemisalueet, palveluiden ja työpaikkojen alueet,
asukkaiden virkistystarpeet ja maisemaa, luontoa sekä kulttuuriperintöä koskevat
suojelutarpeet.
Kaava oli luonnoksena nähtävillä 30.3.2017-2.5.2017. Luonnoksesta annettiin neljä
lausuntoa ja jätettiin neljä mielipidettä, joilla oli useita allekirjoittajia. Palautetta tuli
erityisesti liikenneturvallisuus-, tärinä- ja meluasioihin liittyen. Kaavaehdotusta varten tulee liikenneratkaisua vielä suunnitella tarkemmin sekä laatia radan melu- ja tärinäselvitys. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2019.
Liikenneratkaisuista on järjestetty viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa
11.2.2019. Liikenneratkaisuvaihtoehtoja esitellään jaostolle kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Jaosto 19.8.2019 § 14
Liitteen mukainen liikenteen toimivuustarkastelu on valmistunut heinäkuussa.
Melu- ja tärinäselvitykset on tilattu kesäkuussa. Tärinämittaukset tehdään elokuussa.
Asemakaavan valmistelutilannetta selvitetään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee liikenteen toimivuustarkastelun ja asemakaavan valmistelutilanteen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Jaosto 18.11.2019 § 30
Kuluneen syksyn aikana suunnittelualueella on tehty melu- ja tärinämittauksia.
Junanradan alikulun eteläpuolen asemakaavan valmistelussa on tehty uutta suunnittelua. Vaadittava alikulkukorkeus ja sallittu pituuskaltevuus johtavat siihen, että luiska ulottuu varsin pitkälle ennen kuin saavuttaa maantason. Uusia mallinnuskuvia on
nähtävänä osoitteessa: http://www.skjkl.fi/Isokyro/Radanalitus/.
Asemakaavahankkeen valmistelutilannetta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo
Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
- toteaa, että kaavaluonnoksessa esitetty rautatien alikulun pääväylä on Harvankyläntie
- merkitsee asemakaavan valmistelutilanteen tiedoksi

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Jaosto 27.1.2020 § 6
Asemakaavahankkeen valmistelutilannetta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo
Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Kaavaehdotus ja kaavaselostus ovat nähtävillä osoitteessa (aineistoa päivitetään
kokoukseen mennessä): http://www.skjkl.fi/Isokyro/Tervajoki/
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, merkitä valmistelutilanteen tiedoksi

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Kuultiin Tuomo Järvisen selostus asemakaavan suunnitelman tilanteesta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Jaosto 27.4.2020 § 22
Kaava-alueen lounaisosan katujärjestelyitä on valmisteltu edellisen kokouksen jälkeen.
Asemakaavahankkeen valmistelutilannetta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo
Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Merkitään valmistelutilanne tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 1.6.2020 § 27
Kaavaehdotus ja kaavaselostus ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.skjkl.fi/Isokyro/Tervajoki/ (aineistoa päivitetään vielä 29.5.2020).
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään Tervajoen asemakaavan kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä.

KÄSITTELY: Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
MUUTETTU
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun Tervajoen aseman riittävän
pysäköintialuevarauksen sekä Peippoosentien ja Harvakyläntien liittymän toimivuuden lisätarkastelua varten.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Jaosto 15.6.2020 § 32
Peippoosentien ja Harvakyläntien risteyksen osalta on edellisen kokouksen jälkeen
tarkasteltu viittä eri vaihtoehtoa. Nämä jaetaan jaoston jäsenille oheismateriaalina.
Kaavaehdotus ja kaavaselostus ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.skjkl.fi/Isokyro/Tervajoki/ (aineistoa päivitetään vielä 12.6.2020).
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään Tervajoen asemakaavan kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi;

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä;

-

nähtävillä olon aikana järjestetään yleisötilaisuus, jolloin yleisölle esitellään
kaavaehdotusta.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 14.9.2020 § 36
Tervajoen kaavaehdotus ja kaavaselostus on ollut nähtävillä 29.6.2020–17.8.2020
välisen ajan.
Asemakaavaehdotuksen esittelytilaisuus oli Isonkyrön kunnanvirastolla 5.8.2020 klo
18.00. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etänä.
Ehdotuksesta jätettiin yksi lausunto ja seitsemän muistutusta. Prosessi jatkuu viranomaisten kuulemisella 8.9.2020-8.10.2020.
Tervajoen aseman yleisten pysäköintialueiden (LP) varauksiin on tehty muutoksia
muistutuksen johdosta.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaan, jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava
uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen,
jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.
Päivitetty kaavaehdotus ja kaavaselostus ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.skjkl.fi/Isokyro/Tervajoki/. Kaavaehdotus 9.9.2020 on liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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, että
-

merkitään saatu lausunto ja muistutukset tiedoksi,

-

hyväksytään liitteen mukaiset vastineet lausuntoon ja muistutuksiin,

-

Tervajoen aseman yleisten pysäköintialueiden (LP) varauksiin tehtävien muutosten johdosta välittömästi muutosalueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajia kuullaan muutetusta kaavaehdotuksesta erikseen (MRA 32 §). Kaavaehdotusta ei tarvitse näin ollen asettaa uudelleen nähtäväksi,

-

viranomaisia kuullaan kaavaehdotuksesta 8.9.-8.10.2020.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ESITYS PK-YRITYSTEN MAAKUNNALLISEN OMISTAJANVAIHDOSPALVELUN JATKAMISESTA VUOSINA 2021-2023
Jaosto 14.9.2020 § 37
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 4.9.2017 § 29 päättänyt osallistua omistajanvaihdospalvelujen hankerahoitukseen vuosille 2018-2020. Isonkyrön kunnan osuus on
ollut 1.580 euroa/vuosi.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus esittää 29.7.2020, että eteläpohjalaisten kuntien
ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yhteistä pk-yritysten omistajanvaihdospalvelua jatketaan vuosina 2020-2023. Tarkempi selvitys toiminnasta, sen tuloksista ja kustannuksista jaetaan oheismateriaalina.
Pk-yritysten omistajanvaihdoksia on edistetty Etelä-Pohjanmaalla järjestelmällisesti
jo vuodesta 1999 lähtien, ensin hankkeiden avulla ja vuodesta 2015 lähtien yhdessä
alueen kuntien (85%) ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien (15%) rahoittamana.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien esityksen mukaan omistajanvaihdospalvelun rahoitustarve vuosille 2021-2023 on vuosittain Isonkyrön osalta 2,37 % (4.601 hlöä) kaikista
kustannuksista, arvioitu vuosibudjetti 1.550 €.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Isonkyrön
kunta osallistuu omistajanvaihdospalvelun rahoitukseen em. esitetyllä osuudella.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA
ESITETYISTÄ ASIOISTA
Jaosto 14.9.2020 § 38
Tarkastuslautakunta on jättänyt vuoden 2019 arviointikertomuksen ja kunnanvaltuusto on merkinnyt sen tiedoksi kokouksessaan 27.5.2020 § 17.
Lisäksi kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta lausunnon toimenpiteistä,
joihin arviointikertomus antaa aihetta. Ilmoitus pyydettiin antamaan ennen vuoden
2020 talousarviokäsittelyä.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston osalta tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessa seuraavaa:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Elinkeino- ja kaavoitusjaoston selvitys arviointikertomuksen johdosta:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen tavoitemittareiden jatkuvasta kehittämisestä siihen suuntaan, että ne tukevat paremmin strategiassa määriteltyjä tavoitetiloja.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät julkaisi 10.6.2020 vuoden 2020 Yrittäjien kuntabarometrin maakunnalliset ja kuntakohtaiset tulokset. Isokyrö nousi elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanoissa Etelä-Pohjanmaan 4. parhaaksi kunnaksi arvosanalla 3,44/5.
Edellisessä barometrissa vuonna 2018 Isokyrö oli sijalla 6. Pienistä, alle 10 000
asukkaan kunnista Isokyrö oli maakunnan toiseksi paras. Parhaat arvosanat isokyröläiset yrittäjät antoivat kunnalle infrastruktuurista (3,69), yrityspalveluista (3,53) ja
elinkeinopolitiikan asemasta kunnassa (3,53). Kuntabarometri toteutetaan joka toinen vuosi eli seuraavan kerran todennäköisesti vuonna 2022. Barometrin kokonaisarvosanasta voidaan kehittää tavoitemittari. VASEK:n kanssa on neuvoteltu, että he
toteuttaisivat parittomina vuosina yrityksille vastaavan kaltaisen kyselyn.
Aktiivista yhteydenpitoa kunnassa toimiviin yrityksiin jatketaan. Vaikuttavuuden mittaamiseksi kehitetään mittari, joka pohjautuu käytettyihin euroihin per yrityskontakti.
VASEK:n raportointia palvelualueen johtajalle kehitetään.
Rakennuspaikkojen myynnin osalta tavoitemittarit voidaan segmentoida erikseen
asuinrakennus- ja yritysrakennuspaikkojen kesken.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KJ:N
EHDOTUS:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää antaa kunnanhallitukselle edellä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä asioista elinkeino- ja kaavoitusjaoston osalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-6/2020
Jaosto 14.9.2020 § 39
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Niiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle
osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden
siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla
tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kolmen kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 50,0.
Elinkeinotoimi
Tulosyksikkö: Elinkeinoelämän kehittäminen (1200):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 48,1 %. Kustannuspaikan yhteistoimintaprojektit yhteistoimintaosuuksien laskutus tapahtuu alkuvuodesta yhdellä laskulla tai
puolivuosittain kahdella laskulla. Toimintakulujen toteutuma on noin 30.000 euroa
viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.
Kaavoitus ja mittaus
Tulosyksikkö: Kaavoitustoimen hallinto (5800):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 55,2 %. Korkea toteutumaprosentti johtuu
osittain edelliseen vuoteen kohdistuneiden kaavoituksen ostopalvelutöiden laskujen
kohdistumisesta alkuvuoteen sekä Tervajoen asemakaavaehdotuksen laatimisen
haasteista.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 27.4.2020 § 21 päättänyt Riihitien asemakaavahankkeen keskeyttämisestä, koska kaavahankkeen aikana nähtävilläoloaikana ei
ole ollut löydettävissä osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Tuotantotavoite talousarviovuodelle on kahden asemakaavan hyväksyminen. Tuotantotavoitteen saavuttami-
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nen riippuu Tervajoen asemakaavan sekä 27.4.2020 käynnistetyn keskustan asemakaavan muutoksen Marttilantien alueella valmistelun etenemisestä.
Tulosyksikkö: Tontit (5810):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 285,8 %. Lapinmäen asuintonttien lohkomiskulut on tiliöity virheellisesti tontteihin. Kulut siirretään investointikohteeseen ”Maan
osto ja myynti.”
Oheismateriaalina jaoston jäsenille jaetaan toteutumaraportit 1-6/2020.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää merkitä osavuosiraportit 1-6/2020 tiedoksi.
Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
Jaosto 14.9.2020 § 40

1. Routa Markkinointi Oy:n / Sanoma Media Finlandin kanssa on tehty sopimus syksyn 2020 asuintonttien ja yritystonttien mainoskampanjasta. Kampanjan hinta on
11.529,80 €. Kampanjan sisältöä esitellään tarkemmin kokouksessa.
2. Tonttien mainoskyltit on tilattu. Kylttien asennus ajoittuu viikoille 38-41.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
3. Isonkyrön Yrittäjät ry:n hallituksen ja elinkeino- ja kaavoitusjaoston yhteistyöpalaveri pidetään tänään 14.9.2020.
KJ:N
EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi.

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:
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: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
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