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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä,
kuka toimii
puheenjohtajana)

Heinilä Miko, pj
Kuusikko Erkki, vpj ; toimi pj:nä § 44
Lintala Antti
Luhtala Maria
Seppälä Sirpa
Tuuri-Tammela Helena

MUUT SAAPUVILLA
Mäki-Rammo Mirva, khall:n pj
OLLEET
(ja läsnäolon peruste) Kankaanpää Tero, kunnanjohtaja, esittelijä
Hänninen Petri, tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä
Tuomo Järvinen, FCG klo 16.02- 16.58 esitteli Tervajoen kaavanvalmistelun
vaiheita.
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PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

41-45

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miko Heinilä Erkki Kuusikko

Petri Hänninen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Isonkyrön kunnanvirastossa 15.12.2021
Allekirjoitus
Helena Tuuri-Tammela

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Antti Lintala

Sirpa Seppälä § 44

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 16.12.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00
Tarja Soini, toimistosihteeri
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021 § 41

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021 § 42
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Antti Lintala sekä pykälän 44
osalta Sirpa Seppälä.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Isoonkyröön elinvoimayhtiö valtuustoaloite
Dnro ISOKYRÖ/1/00.05.01/2020
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 22.11.2021 § 39
Isonkyrön Keskustan valtuustoryhmä on 1.9.2020 esittänyt liitteen mukaisella aloitteella,
että Isoonkyröön perustetaan elinvoimayhtiö. Aloitteen mukaan aktiivista
yritysrakentamista täytyy pitää yllä erityisesti uuden Lapinmäen yritystonttitarjontaa
ajatellen. Elinvoimayhtiön toiminta keskittyisi uusien yritysten saamiseen Isoonkyröön ja
edesauttamaan kunnan elinvoiman lisäämistä erityisesti vahvistamalla yritystoimintaa.
Aloitteessa todetaan, että elinvoimayhtiön työnkuvaa ei tulisi päällekkäisiä tehtäviä
VASEKin toimintojen kanssa.
Kuntastrategiassa yrittäminen painopistealueena
Kuntastrategian vision mukaan "Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja
yrittäminen on Suomen parasta". Kuntastrategian toisena painopisteenä on yrittäminen,
joka sisältää yrittäjyyskasvatuksen, maankäytön ja rakennusluvat, alueellisen
elinkeinopolitiikan sekä yrittäjyyskulttuurin. Kuntastrategian mukaan tavoitteena on
Isonkyrön elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä kunnan vahva asema osana VaasaSeinäjoki -kehityskäytävää. Keskeistä on kilpailukykyisten Lapinmäen yritysalueen ja
Kyrööntien alueen liike-, toimisto- ja asuinrakennusten tonttien tarjonta ja hyvien
liikenneyhteyksien hyödyntäminen. Liikenne- sekä yhdyskuntarakenneratkaisut tukevat
kehityskäytävän toimivuutta ja Isonkyrön elinvoimaisuutta. Tervajoen aluetta
kaupallisena keskuksena vahvistetaan. Isokyrö on aktiivinen uusien sijaintipaikkaa
hakevien yritysten houkuttelemisessa sekä kyselyihin reagoidaan nopeasti ja joustavasti.
Isokyrö tarjoaa yritysten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tontteja. Vapaista yritystiloista on
ajantasainen tieto kunnan internetsivuilla.
Nykytilanne
Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) on vuonna 2003 perustettu Vaasan seudun kuntien
omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtäviä ovat seudullisen elinkeinoneuvonnan
koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen, seudulliset elinkeinoihin
ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet sekä seudun markkinointi. Sen omistajia ovat 7
Vaasan seudun kuntaa: Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri.
Kunnat rahoittavat VASEK:n toimintaa vuosittain 14 eurolla (asukas) eli Isonkyrön
vuosittainen rahoitusosuus on noin 63.000 euroa. Alueen kokonaisväestö on noin 113
400 asukasta ja sillä toimii noin 12 000 yritystä.
Kunnan yksi kuudesta palvelualueesta on elinkeinopalvelut, jonka vastuuviranhaltijana
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toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan työpanoksesta osa kohdistuu elinkeinopalveluihin.
Kunnanvaltuusto on 11.11.2021 § 56 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Elinkeino- ja kaavoitusjaoston toiminnan
painopisteissä ja kehittämistarpeissa todetaan, että selvitetään erillisen elinvoimayhtiön
tai kiinteistöosakeyhtiön tarve, mahdollisuudet ja vaaditut resurssit.
Kunta on luonut yritystoiminnan edellytyksiä mm. kaavoittamalla yritystontteja ja
rakentamalla kunnallistekniikan uusille yritysalueille. Viime vuosikymmenten aikana
kunta ei ole rakentanut toimitiloja yrityksille vuokrattavaksi.
Kiinteistöosakeyhtiö vs. elinkeinoyhtiö
Kuntalain 126 §:n 1 momentin mukaan kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää
kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan,
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yrityksille vuokrattavien
toimitilojen rakentaminen on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön tai
elinkeinoyhtiön kautta, jotka ovat molemmat juridiselta luonteeltaan osakeyhtiöitä.
Kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan ja
omistukseen. Kiinteistöosakeyhtiö ei ole itsenäinen yhtiömuoto, vaan se toimii kuten
mikä tahansa osakeyhtiö. Mikäli perustettavan yhtiön toiminnan haluttaisiin keskittyvän
pelkästään toimitilojen rakentamiseen ja niiden vuokraamiseen, kunnan 100 %
omistama kiinteistöosakeyhtiö olisi ketterä muoto tehtävän hoitamiseen. Taloudellisia,
hallinnollisia ja kiinteistön kunnossapitoon liittyviä tehtäviä kiinteistöosakeyhtiön
puolesta voisi hoitaa isännöitsijä, jolta yhtiö ostaisi isännöintipalveluja. Harkittavaksi
tulisi myös, olisiko tarkoituksenmukaista, että kiinteistöosakeyhtiöitä perustettaisiin
useampia sitä mukaa, kun toimitiloja rakennetaan (1 rakennus per kiinteistöyhtiö),
jolloin kiinteistöyhtiöistä luopuminen olisi myöhemmin yksinkertaisempaa, mikäli siihen
päädytään. Kiinteistöosakeyhtiöllä ei toimintansa luonteen vuoksi ole mahdollisuuksia
saada projektirahoitusta. Kiinteistöosakeyhtiön kautta ei voitaisi siten hoitaa kaikkia
aloitteessa esitettyjä tehtäviä, vaan se keskittyisi pelkästään toimitilojen rakentamiseen
ja niiden vuokraamiseen.
Kunnan 100 % omistama elinkeinoyhtiö (tai elinvoimayhtiö) olisi myös luonteeltaan
osakeyhtiö, jonka tehtävät voitaisiin määrittää yksityiskohtaisesti kunnan haluamalla
tavalla. Aloitteessa kuvatun yhtiön toiminta tarvitsisi henkilöresurssina vähintään
päätoimisen toimitusjohtajan. Koska elinkeinojen edistäminen katsotaan kuuluvaksi
kunnan toimialaan, mahdolliset tuet rajoittuisivat lähinnä erilaisiin hankerahoihin, joilla
voitaisiin kattaa osa toimitusjohtajan tai mahdollisesti palkattavien projektihenkilöiden
palkkakustannuksista. Elinkeinoyhtiön tehtävät voisivat olla esimerkiksi uusien yritysten
houkuttelu Isoonkyröön sekä yritysten toimitilojen rakennuttaminen ja vuokraaminen.
Näiden lisäksi yhtiölle voitaisiin osoittaa esimerkiksi matkailun edistämiseen tai
kuntamarkkinointiin liittyviä tehtäviä, mutta tuolloin henkilöstöresurssin lisäämistä tulisi
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harkita.
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston on tarkoitus tässä vaiheessa linjata asian jatkovalmistelua.
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käy keskustelun tähänastisen valmistelun pohjalta ja linjaa
asian jatkovalmistelua.

PÄÄTÖS:

Päätettiin jatkaa elinkeinoyhtiön perustamisen valmistelua.
____________

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021 § 43
Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä toimiala on tarkoituksenmukaista määritellä
riittävän laajasti. Alustavasti yhtiöjärjestystä varten on luonnosteltu yhtiön toimialaa
seuraavasti:
"Yhtiön toimialana on Isonkyrön elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen.
Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä
käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.
Yhtiö voi tehdä yhteistyötä yritysten, Isonkyrön kunnan ja muiden toimijoiden kanssa
sekä tarjota niille mm. koulutusta, asiantuntija-, elinkeino- ja muita palveluja."
Käytännössä yhtiö keskittyisi toiminnan alkuvaiheessa uusien yritysten houkutteluun
Isoonkyröön sekä mahdollisesti yritysten toimitilojen rakennuttamiseen ja
vuokraamiseen. Toimitilojen rakennuttamiseen yhtiö hakisi lainarahoituksen
rahoitusmarkkinoilta. Kunnan olisi edelleen mahdollista ja tarpeen taata tytäryhtiön
lainoja.
Yhtiön henkilöstöresurssina olisi alkuvaiheessa päätoiminen toimitusjohtaja. Yhtiö
hoitaisi kunnan yritystonttien markkinointia. Toimitusjohtajan keskeisenä tehtävänä olisi
projektirahoituksen hankinta yhtiölle. Toiminnan vakiinnuttua yhtiölle voitaisiin osoittaa
esimerkiksi matkailun edistämiseen tai kuntamarkkinointiin liittyviä elinkeino- ja
kaavoitusjaoston tehtäviä, mutta tuolloin henkilöstöresurssin lisäämistä tulisi harkita.
Osakeyhtiölaissa on yksityisen osakeyhtiön osalta luovuttu aiemman lain mukaisesta
2500 euron vähimmäisosakepääomasta. On kuitenkin edelleen mahdollista, että yhtiön
perustajat sijoittavat osakeyhtiöön sovitun osakepääoman.
Liitteet

310_valtuustoaloite Isoonkyröön elinvoimayhtiö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

13.12.2021

7

Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että:
- kunnanvaltuusto päättää, että Isonkyrön kunta perustaa elinkeinoyhtiön, joka on
kokonaan Isonkyrön kunnan omistama tytäryhtiö
- kunta varautuu sijoittamaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOPrahasto) 200.000 euroa
- kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan seudun Matkailu Oy:n ja Vaasanseudun Kehitys Oy:n esitys kesäbussin rahoituksesta
Dnro ISOKYRÖ/172/08.01.00.01/2021
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021 § 44
Vaasan seudun Matkailu Oy ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK esitys
Vaasan seudun Matkailu Oy ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK esittävät 8.12.2021
saapuneessa kirjeessä seuraavaa:
"Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK haki ja sai rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä
yksivuotisen ACCESS-hankkeen toteuttamiseen. Kesän 2021 aikana toteutettiin tiiviissä
yhteistyössä Visit Vaasan kanssa pilottiprojekti, johon sisältyi säännöllinen
bussiliikennöinti eri käyntikohteisiin seudulla. Sekä alueella yöpyville vierailijoille, että
paikallisille tarjottiin mahdollisuus vierailla seuraavissa paikoissa ympäristöystävällisellä
tavalla:
Mustasaari: Maailmanperintöportti, Norra Vallgrund, Björköby/Svedjehamn, Stundars
Vöyri: Tottesund, Västerö
Korsnäs: Kaivosalue, kirkonkylä, Molpe
Maalahti: Bergö
Isokyrö: Kyrö Distillery
Vaasa: Meteoriihi
Kesämatkailukauden (24.6.-15.8.) aikana tarjottiin päivittäisiä vuoroja joillekin yllä
mainituista alueista.
Matkustajien määrässä mitattuna tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä. Palaute
vierailijoilta oli pelkästään positiivista, ja yrittäjätkin olivat tyytyväisiä. Vaikka kaikki eivät
saaneet kohteeseensa vierailijoita, jotka olisivat saapuneet bussilla, he saivat kuitenkin
näkyvyyttä vaikuttamalla tuotevalikoimaan ja siten saivat lisää sellaisia vierailijoita, jotka
tulivat omien aikataulujensa puitteissa.
Kun olemme nyt arvioineet pilottiprojektia, olemme päätyneet siihen, että
jatkoprojektiin kannattaa panostaa. Ensi kesänä meillä on toivottavasti mahdollisuus
toivottaa myös ulkomaisia matkailijoita tervetulleiksi alueelle, joten odotamme, että
tällaiselle palvelulle on entistä enemmän kysyntää. Tarvitsemme tosin ulkopuolista
rahoitusta palvelun ylläpitämiseen, ja sen takia käännymme omistajakuntiemme
puoleen. Toimintamme perusrahoitus ei riitä kattamaan tätä toimintaa. Tarvitsemme
tämän tuotteen subventointia, jotta lippujen hinnat voidaan pitää sellaisella tasolla,
ettei kokonaishinta muodostu syyksi olla käyttämättä palvelua.
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Yhteinen liikennöinti vähentää yksityisautoilun liikennemääriä pienissä kylissä, vähentää
painetta suosituimpien kohteiden pysäköintialueille sekä tarjoaa
ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon käyntikohteisiin matkustamiseen.
Tavoitteemme on tarjota palvelua aikavälillä 1.6.-31.8.2022. Matkailukauden alku- ja
loppupäässä hieman pienemmässä mittakaavassa, mutta pääsesongin aikana
päivittäisen liikenteen muodossa.
Arvioidut liikenteen kustannukset suunnitellussa mittakaavassa ovat noin 30 000 euroa,
ja pyydämmekin 5 000 euron avustusta niiltä kunnilta (1 avustus per kunta), joiden
alueelle tämä liikennöinti kohdistuu. Tällä hetkellä liikennöintiä suunnitellaan niihin
kuntiin, jotka olivat mukana kesällä 2021. Laajuus riippuu tarjottavista tuotteista.
Tällä hakemuksella haemme avustusta vuodelle 2022 sekä kahden vuoden optiota
(2023-2024) siten, että tuki maksetaan kerran vuodessa (keväällä). Summa voi myös olla
pienempi sillä edellytyksellä, että edellisen vuoden lipputulot ovat suuremmat ja
toiminnasta tulee ylijäämää. Näin aluksi odotamme, että bussiliikenteen tulot kattavat
aiheutuvat markkinointikustannukset.
Visit Vaasa tulee jatkossa olemaan se taho, joka on vastuussa operatiivisesta
toiminnasta ja jolle tuki osoitetaan. Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK tulee avustamaan
ACCESS-pilottiprojektin toteuttajan roolissa tuoden mukanaan tietoa ja kokemuksia.
Toivomme saavamme myöntävän vastauksenne viimeistään 31.12.2021.
Aikataulun mukaan meillät tulisi olla suunnitelma, kilpailutus ja markkinointi valmiina
hyvissä ajoin ennen matkailusesongin alkua.
Yhteistyöterveisin
Max Jansson
Toimitusjohtaja, Visit Vaasa
Stefan Råback
Toimitusjohtaja, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK"

Kokemukset toiminnasta 2021
Kyrö Distilleryn kokemukset kesän 2021 kesäbussista olivat positiivisia ja myös tämän
hankkeen kautta tuli bussilla hyvin kävijöitä. Vieralukeskuksen vuotuinen kävijämäärä
noin 12000 henkilöä.
Lisätietoja
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antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Isonkyrön kunta
osallistuu kesäbussihankkeeseen 5.000 euron avustuksella vuonna 2022. Optiokaudesta
2023-2024 päätetään erikseen kokemusten perusteella.
Avustus katetaan kunnanhallituksen avustuksista.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kokouksesta poistui asian käsitteliyn ajaksi klo 17.07-17.15 Miko Heinilä
(intressijäävi) ja Antti Lintala (yhteisöjäävi).
Pykälän ajan puheenjohtajana toimi Erkki Kuusikko ja pöytäkirjantarkastajana Sirpa
Seppälä.
____________
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Muut asiat
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 13.12.2021 § 45
1. Puheenjohtaja ja kunnanjohtaja selostavat ajankohtaisia elinkeinoasioita.
2. Tekninen johtaja selostaa ajankohtaisia kaavoitusasioita.
Lisätietoja
antaa

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111

KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi valtuutettiin tekninen johtaja kilpailuttamaan asemakaavan laajennuksen
suunnittelu Valtaalan alueella.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
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.
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
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: 41, 42, 43, 44, 45
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

