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Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto § 14
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto § 15
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Antti Lintala.

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Jaosto § 16
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston tulee päättää jaoston kokousajoista ja pöytäkirjan
nähtävänä pitämisestä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

-

-

-

-

PÄÄTÖS:

elinkeino- ja kaavoitusjaoston kokoukset pidetään vuonna 2021 pääsääntöisesti virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa jaoston
puheenjohtajan kutsusta
kutsu kokoukseen pyritään lähettämään viimeistään neljä päivää ennen
kokouspäivää, mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös
muulla tavalla;
jaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on
kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
tätä ennen pöytäkirjat on tarkastettava ja allekirjoitettava. Mikäli ennen
nähtävänäolopäivää ei ole seuraavaa kokousta, puheenjohtaja ja tarkastajat käyvät tarkastamassa ja allekirjoittamassa pöytäkirjan ennen
nähtävänäoloaikaa;
määrätään elinkeino- ja kaavoitusjaoston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi
tekninen johtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON KOKOONPANO SEKÄ TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA
Jaosto 7.9.2021 § 17
Kunnanhallitus on 16.8.2021 § 143 valinnut toimikaudeksi 2021-2023 elinkeino- ja
kaavoitusjaoston seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Miko Heinilä
Helena Tuuri-Tammela
Maria Luhtala
Erkki Kuusikko
Antti Lintala
Sirpa Seppälä

Hannu Erkkilä
Tiia Huttunen
Katri Soisalo
Raija Saari
Juha Korvola
Seppo Ventä

Puheenjohtaja Miko Heinilä
Varapuheenjohtaja Erkki Kuusikko
***
Hallintosäännön 24 §:n mukaan elinkeino- ja kaavoitusjaoston tehtävät toimialallaan
ovat seuraavat:
1. kehittää ja edistää kunnan yritystoiminnan edellytyksiä ja suhteita
2. valmistelee elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttöasiat toimivaltaiselle viranomaiselle
3. valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituskatsauksen ja ohjelman
4. kehittää kunnan markkinointia ja matkailua
5. edistää yhteistyötä yrittäjien, elinkeinoelämää edustavien sidosryhmien sekä elinkeinojen kehittämisestä vastaavien muiden tahojen kanssa
6. valmistelee kunnan kaavatonttien hinnat
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto voi delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee elinkeino- ja kaavoitusjaoston kokoonpanon
2021-2023 sekä tehtävät ja toimivallan tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-6/2021
Jaosto 7.9.2021 § 18
Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 196 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Niiden mukaan: Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit, johon
sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot sekä sanallisten että numeraalisten
tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6. ja 30.9. sekä 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta menoja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Toiminta- ja talousraportin etenemisen yhteydessä
on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä.
Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit hyväksymällään tarkemmalla tasolla. 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.
Lautakunnat toimittavat kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi osavuosiraportit valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa
hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.
Käyttösuunnitelmaa hyväksyessään lautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston asettamat tavoitteet ja antaa lisätavoitteet, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia.”
Tasaisella toteutumalla kuuden kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 50,0.
Elinkeinotoimi
Tulosyksikkö: Elinkeinoelämän kehittäminen (1200):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 61,1 %. Kustannuspaikan yhteistoimintaprojektit yhteistoimintaosuuksien laskutus tapahtuu alkuvuodesta yhdellä laskulla tai
puolivuosittain kahdella laskulla. Toimintakulujen toteutuma on noin 27.000 euroa
viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi ja talousarvioon varattu menomääräraha on ainoastaan noin 3000 euroa viime vuotta suurempi. Toisaalta edellisen vuoden toimintakulut toteutuivat lopulta noin 25.000 euroa talousarviota pienempänä.
Yritys- ja asuintonttien markkinointiin liittyvistä suunnitelluista ja toteutetuista kampanjoista suurin osa toimenpiteistä on laskutettu jo osavuosiraportointikaudella.
Työllisyys on parantunut alkuvuodesta lomautettujen määrän vähentyessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kaavoitus ja mittaus
Tulosyksikkö: Kaavoitustoimen hallinto (5800):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 29,5 %. Matala toteutumaprosentti johtuu siitä, ettei tämän vuoden ostopalvelutöitä ole vielä juuri laskutettu.
Tuotantotavoite talousarviovuodelle on kahden asemakaavan hyväksyminen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.4.2021 § 10 keskustan asemakaavamuutokset. Tuotantotavoitteen saavuttaminen riippuu Tervajoen asemakaavan valmistelun etenemisestä.
Tulosyksikkö: Tontit (5810):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 36,8 %.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää:
- merkitä osavuosiraportit 1-6/2021 tiedoksi, liite 1
- merkitä tiedoksi kunnan kunnanvaltuuston ja jaoston asettamien tavoitteiden toteutumisen osavuosiraportissa 1-6/2021, liite 2 ja liite 3.
- antaa tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle edellä esitettyjen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen.
Lisäksi elinkeino- ja kaavoitusjaosto toteaa, että talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAAVAMUUTOSTEN HINNOITTELU
Jaosto 6.4.2021 § 12
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 59 §:n mukaan, jos asemakaava tai kaavan
muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Hallituksen esityksestä (HE 101/1996 vp) ilmenevien perustelujen mukaan tällaisesta tilanteesta on kysymys ainakin silloin, kun yleisempiä kunnan kehitykseen
liittyviä syitä kaavan laatimiseksi ei ole olemassa. Toisena edellytyksenä on
maanomistajan tai -haltijan aloite, joka edellyttää tältä nimenomaisia toimia
(esimerkiksi kirjallinen pyyntö tai muu dokumentoitu tahdonilmaisu). Laatimiskustannukset ja käsittelykustannukset voidaan periä säännöksen mukaan kokonaisuudessaan maanomistajalta tai -haltijalta. Luonnollisestikin säännös mahdollistaa, että ne peritään myös osittain tai jätetään kokonaan perimättä. Säännös ei
siis velvoita perimään kustannuksia, vaan antaa kunnalle oikeuden tähän.
MRL:n mukainen tarkoituksenmukainen suunnittelualue tai kaavaprosessin aikana esille tulleet seikat voivat edellyttää kaava-alueen laajentamista kunnan tai
muun maanomistajan alueelle. MRL:n 51 §:n mukaisesti kunnan tulee tällöin
kaavoittaa myös muita kuin hakijan omistamia maita. Maanomistajalla / -haltijalla
ei ole myöskään lakiin perustuvaa oikeutta saada aluettansa kaavoitettua tai
saada hakemuksen mukaista asemakaavaa, sillä kaavan sisällöstä vastaa kunta
ja kaavan sisältö ratkaistaan kaavaprosessissa.
Isossakyrössä ei ole aikaisemmin peritty maksua 59 §:n mukaisista yksityisen
edun vaatimista kaavaprosesseista. Asiassa on mahdollista jatkaa edelleen
voimassa olevaa käytäntöä tai päättää yksityisen edun vaatimilla kaavaprosesseille hinnat.
Oheismateriaalina elinkeino- ja kaavoitusjaoston jäsenille jaetaan eräiden kuntien kaavamuutosten hinnoittelun asiakirjoja.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käy periaatekeskustelun asiasta ja linjaa asian jatkovalmistelua.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päätti yksimielisesti, että kaavamuutosten hinnoittelun
taksa valmistellaan myöhempään elinkeino- ja kaavoitusjaoston kokoukseen päätet-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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täväksi.
________
Jaosto 7.9.2021 § 19
Taksaa on valmisteltu edellisen kokouksen evästysten pohjalta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavamuutosten hinnoittelun taksan liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETYISTÄ ASIOISTA
Jaosto 7.9.2021 § 20
Tarkastuslautakunta on jättänyt vuoden 2020 arviointikertomuksen ja kunnanvaltuusto on merkinnyt sen tiedoksi kokouksessaan 26.5.2021 § 15.
Lisäksi kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta lausunnon toimenpiteistä,
joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydettiin antamaan
ennen vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston osalta tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessa seuraavaa:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
TOIMIALA

ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTO

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto saavutti toiminnalliset tavoitteensa

Elinkeinopalvelut tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin
pääosin hyvin. Toimintatuotot ylittyivät talousarvion tavoitteen lähes 8.000 eurolla. Toimintakulut alittivat talousarvion tavoitteen 25.000 eurolla.

Kaavoitus ja mittaus tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetiin
pääosin hyvin. Toimintatuotot alittivat talousarvion tavoitteen 184 eurolla. Toimintatuottojen alitus johtuu hyvityslaskusta. Toimintakulut ylittivät talousarvion tavoitteen 800
eurolla. Toimintakulujen ylitys johtuu lähinnä viranomaisten vaatimista lisäselvityksistä
koskien Tervajoen asemakaavan laadintaa.
Talousarvion toteutuminen

Toimintakate, budjetoitu

-256.650

Toimintakate, toteutunut

-224.595,41

Toimintakate, % budje-

87,5

toidusta
Tarkastuslautakunnan arvio
tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan joh-

Työllisyystilanne heikentyi merkittävästi johtuen yritysten

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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toimintaedellytysten heikkenemisestä koronaviruspandemian aikana. Edellisvuoteen verrattuna työttömyysaste oli yli kolme prosenttiyksikköä heikompi, ollen arviointivuoden lopussa 10,7% (vuonna 2019: 7,1%).

Yritysneuvonnan painopisteenä on ollut turvata yritysten
selviytymistä koronatilanteesta. Tarkastuslautakunta
toteaa, että yritysneuvonnan osalta tavoitteet on saavutettu hyvin.

Hyväksytyn markkinointistrategian tavoitteena on lisätä
kunnan vetovoimaisuutta ja näin kasvattaa asukkaiden,
yritysten sekä matkailijoiden määrää. Lisäksi markkinointiviestinnällä kehitetään paikallista asukas- ja yritysilmapiiriä sekä suhteita sidosryhmiin ja verkostoihin. Asuintonttien osalta onkin jatkettu erilaisia kampanjoita sekä
tonttimarkkinoinnissa toteutettiin suurehko sähköisen
median markkinointikampanja. Kyrööntien ympäristön
kehittyessä on tärkeää huolehtia myös Pohjankyröntien
elinvoimaisuuden säilyttämisestä. Kunnan vetovoimaisuuden osalta tärkeässä roolissa on myös julkinen liikenne sekä Vaasaan, että Seinäjoelle.
Tarkastuslautakunta toteaa, että vetovoimaisuuden
lisäämisen osalta on nostettuna monia tärkeitä seikkoja mm. tilinpäätöksessä. Näiden toimien jalkauttamista täytyy jatkaa sekä hakea uusia malleja, joilla
esim. asunto- ja yritystonttien myyntiä saadaan tehostettua.

Arviointivuoden aikana kesken olevia asemakaavoja ei
saatu hyväksyttyä. Tervajoen asemakaava on edelleen
kesken. Riihitien asemakaavahanke päätettiin keskeyt-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

Kokouspäivämäärä

Sivu

7.9.2021

30

tää, koska alueelle ei ollut löydettävissä osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja.

Elinkeino- ja kaavoitusjaoston selvitys arviointikertomuksen johdosta:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että
vetovoimaisuuden lisäämiseksi toimien jalkauttamista täytyy jatkaa ja hakea edelleen uusia malleja asunto- ja yritystonttien myynnin tehostamiseksi. Uusia malleja
arviointivuoden jälkeen ovat talousarviovuonna olleet muun ohella all-inclusive tonttipäivä asuintonttien osalta sekä animaatiovideot yritystonttien osalta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää antaa kunnanhallitukselle edellä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä asioista elinkeino- ja kaavoitusjaoston osalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN AJANKOHTAISIA ASIOITA
Jaosto 7.9.2021 § 21
1. Tervajoen asemakaavan tilanne.
2. Tolkki III -asemakaavoitushankkeen mahdollinen käynnistäminen.
3. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot ovat käynnistäneet yhteisen selvitystyön, jonka tavoitteena on tutkia maakuntien alueella potentiaalisia uusia alueita tuulivoimatuotantoon.
Selvitys on tarpeen, koska maakuntakaavojen seudullisesti merkittävät, vähintään
10 voimalan, tuulivoima-alueet ovat tällä hetkellä pitkälti rakentuneet tai varattuja
suunnitteluun. Tuulivoimayhtiöt ovat sen myötä kiinnostuneet mahdollisuuksista laajentaa olemassa olevia tuulivoima-alueita tai suunnitella uusia. Tuulivoimatekniikka
on myös kehittynyt nopeasti, minkä vuoksi alueiden vaikutuksia on syytä arvioida
uudelleen.
Selvitykseen sisältyy muun muassa tuulivoimalle soveltumattomien alueiden tarkistus, uusien potentiaalisten alueiden rajauksen suunnittelu sekä yhteisvaikutusten arviointi. Tarkastelu ulotetaan myös merialueelle. Pohjalaismaakuntien alueelle sijoittuu runsaasti lähivuosina käytöstä poistuvia turvesoita, jotka voivat olla jatkossa tuulivoimatuotantoon potentiaalisia alueita. Osana työtä selvitetään myös sähkönsiirtoverkon nykytila ja kehittämistarpeet ja kartoitetaan hiljaisia alueita. Työn on määrä
valmistua syyskuussa 2021 ja toimia maakuntakaavoituksen taustaselvityksenä.
Selvityksen laatijaksi liitot ovat valinneet FCG Finnish Consulting Group Oy:n.
Hankkeen etenemisestä ja välituloksista tiedotetaan kuntia ja muita sidosryhmiä
infokirjeillä ja infotilaisuuksissa, joiden kautta on mahdollisuus muun muassa kommentoida selvitystyön tuloksia
4. Maanhankintaneuvottelujen tilanne.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ELINKEINOASIOITA
Jaosto 7.9.2021 § 22
1. VASEK:in toiminta ja ajankohtaisia asioita (alustajana yritysneuvoja Antti Alasaari)
2. Uusien yritysten saaminen Isoonkyröön ja isokyröläisten yritysten suunnitellut
investoinnit - yleiskeskustelua asiasta ja tietoa käynnissä olevista neuvotteluista
(puheenjohtaja ja kunnanjohtaja).
3. Koulutuspolut ja hankkeet sekä hankerahoitukset näihin liittyen - millaisia rahoja
voisimme saada kuntaan ulkopuolelta elinvoimaisuuden vahvistamiseksi koulutuksessa ja niihin liittyvissä yrityksissä (puheenjohtaja ja kunnanjohtaja)
4. Jaoston säännölliset yritysvierailut (puheenjohtaja)
5. Vuoden 2021 markkinointiprojektit (all inclusive -tonttipäivä, sähköiset mainoskampanjat, tienvarsimainonta sekä animaatio- ja ilmakuvavideot)
6. Vuoden 2022 talousarviovalmistelu – jaoston evästyksiä
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:

1. merkittiin tiedoksi.
2-6. siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
__________

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: 16,17
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: 14,15,18,19,20,21,22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 16,17

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

