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KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 1 (etäyhteydellä osallistuminen mahdollistettu)

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Heinilä Miko
(ja merkintä siitä, kuka
Kuusikko Erkki
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Lintala Antti
Luhtala Maria
Seppälä Sirpa
Tuuri-Tammela Helena

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”

Mäki-Rammo Mirva
Kankaanpää Tero
Hänninen Petri

khall:n puheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
23 – 28
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä

Petri Hänninen

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 29.9.2021
Allekirjoitus

Sirpa Seppälä
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Maria Luhtala

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 30.9.2021 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00.

Tarja Soini

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

27.9.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto § 23
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto § 24
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Seppälä ja Maria Luhtala.
__________

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.
__________

Jaosto 27.9.2021 § 25
7. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kuntaseminaari järjestettiin 10.9.2021. Seminaarissa
palkittiin yrittäjäystävällisin kunta. Palkitseminen perustuu kunnan johdon ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen tekemään yksityiskohtaiseen arvioon onnistumisesta elinkeinopolitiikan eri osa-alueilla. Kilpailuun osallistui 15 eteläpohjalaista kuntaa ja Isokyrö
sijoittui jaetulle neljännelle sijalle.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi kohdat 2-7.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

PÄÄTÖS:

27.9.2021

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu

26

ISONKYRÖN KUNTA
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

Kokouspäivämäärä

27.9.2021

Sivu

27

VAASAN SEUDUN TOIMITILAREKISTERIIN (VAASANSEUDUNTOIMITILAT.FI) LIITTYMINEN
Jaosto 27.9.2021 § 26
Vaasan seudun toimitila- ja tonttirekisteri Vaasan seudun toimitilarekisteri
(www.vaasanseuduntoimitilat.fi) on palvelu, joka välittää tietoa Vaasan seudun vapaina olevista toimitiloista ja yritystonteista. Tontti- ja toimitilarekisterin tavoitteena
on palvella yrityksiä ja seudun kuntia reaaliaikaisena, kattavana ja helppokäyttöisenä. Vapaita toimitiloja ja yritystontteja päivittävät sivustoon palveluntarjoaja Oy Vaasa Parks Ab, alueen kunnat sekä kiinteistönomistajat ja toimitilavälittäjät sopimusperusteisesti.
Palvelu on tarkoitettu Vaasan seudulla jo toimiville, toimintansa aloittaville tai seudulle hakeutuville yrityksille. Tiloja voi hakea käyttötarkoituksen (liiketila, toimisto,
teollisuus, varasto, tuotanto, yritystontti), kunnan, pinta-alan tai vuokrahinnan mukaan. Vaasan seudun toimitilarekisteriä kehittää ja ylläpitää Vaasa Parksin henkilökunta, pääasiassa palveluassistentti ja toimitusjohtaja. Vaasa Parks vastaanottaa
Vaasan seutua koskevia toimeksiantoja rekisterin kautta, puhelimitse tai sähköpostitse, ja etsii neutraalisti ja aktiivisesti asiakkaalle vaihtoehtoja alueelta. Vaasa Parks
myös välittää kyselyjä kaikille vuosisopimusasiakkaille ja yhteistyökunnille neutraalina toimeksiantona.
1.1.2019 alkaen sivuston osalta on tehty laajempaa yhteistyötä Vaasan seudun kuntien ja VASEKin kanssa siten, että kunnat voivat ostaa palvelua perustuen alla olevaan asukaslukuperusteiseen hinnastoon. Isokyrö ei ole tähän mennessä ollut palvelussa mukana.
Syyskuussa on tiedusteltu mahdollisuutta Isonkyrön liittymiselle mukaan. Liittymisen
jälkeen sivustolle voitaisiin viedä tieto Isonkyrön yritystonteista ja kunnan mahdollisista vapaista toimitiloista ja näin ollen tehostaan niiden markkinointia. Vuoden 2021
lopun osalta kustannus olisi 273 euroa ja vuoden 2022 osalta 820 euroa. Kustannukseen on varauduttu vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa.
Istuntoja sivustolla on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana keskimäärin
1320/kk ja käyttäjiä 770/kk. Kävijöitä sivustolle ohjataan mm. Google Adsmarkkinoinnin ja kuntien verkkosivujen kautta. Suurin osa viittausliikenteestä (n.
50%) tulee tällä hetkellä vaasa.fi -sivuston kautta.
Oheismateriaalina elinkeino- ja kaavoitusjaoston jäsenille jaetaan kustannustenjako
kunnittain.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KJ:N
EHDOTUS:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että Isonkyrön kunta liittyy mukaan Vaasan
seudun toimitilarekisteriin (vaasanseuduntoimitilat.fi).
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2022
Jaosto 27.9.2021 § 27
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2022 laadintaohjeet 21.6.2021 § 103.
Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden
edellyttämät määrärahat. Talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintojohtajalle
1.10.2021 mennessä. Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohje sisältää seuraavan talousarvioraamin: käyttötalouden tehtäväalueiden menot (ulkoiset ja sisäiset
yhteensä) saavat kasvaa enintään 0,5 % palkankorotusvaraus mukaan luettuna verrattuna vuoden 2021 kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esitettävä
talousarvio käsittää elinkeinotoimen ja kaavoitustoimen tavoitteet ja määrärahat.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2022.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Jaosto 27.9.2021 § 28

Lisäksi elinkeino- ja kaavoitusjaoston päättää valtuuttaa teknisen johtaja tilaamaan
kaavamuutossuunnitelman Tervajoen Peippoosen asuntoalueelle kortteliin 1134.
Kaavamuutoksella korttelin 1134 käyttötarkoitus muutetaan omakotirakentamisesta
rivitalorakentamisen sallivaksi.
PÄÄTÖS:

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: 26
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: 23, 24, 27, 28
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 26

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

