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(ja merkintä siitä, kuka
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Heinilä Miko
Hulkko Maarit
Viertola Jari
Viljanmaa Pirkko
Hinta Reino
Rajamäki Sirkku

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
varajäsen
varajäsen, saapui §24 aikana klo 16.32

Mäki-Rammo Mirva
Kankaanpää Tero
Hänninen Petri

khall:n puheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
22 - 26
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

10 9.2019

Allekirjoitus

Maarit Hulkko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Reino Hintsa

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 12.9.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00.

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

9.9.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 22 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 23 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Hulkko ja Reino Hintsa

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

9.9.2019

Sivu
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TALOUSARVIO 2020
Jaosto 9.9.2019 § 24
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2020 laadintaohjeet 17.6.2019 § 98. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintojohtajalle 19.9.2019
mennessä.
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 2020.
Ehdotus hyväksyttiin esitetyin täydennyksin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YRITYSVAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI
Jaosto 9.9.2019 § 25
Isonkyrön voimassaolevan kuntastrategian mission mukaan: ”Yrittämisen Isokyrö on
itsenäinen elinvoimakunta, joka huolehtii asukkaistaan laadukkailla palveluilla sekä
mahdollistaa viihtyisän elämisen ja asumisen.”
Strategian vision mukaan: ”Vetovoimaisessa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen
on Suomen parasta.”
Strategian palvelulupauksena on, että: ”Päätösten yritysvaikutuksen arvioidaan.”
Kuntastrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä.
Monet kunnan toimielimissä tehtävät päätökset vaikuttavat tavalla tai toisella yritysten toimintaedellytyksiin. Yritysvaikutusten ennakkoarvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selventää valmistelu- ja päätöksentekotilannetta.
Ennakkoarvioinnissa valmistelija kuvaa ehdotuksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja päätökselle.
Isonkyrön kunnan yritysvaikutusten arviointi tehdään kaavamuutosten, yritystontin
myynnin / vuokrauksen, asuntotuotantoon liittyvien päätösten sekä tarpeen mukaan
muidenkin paikalliseen yritystoimintaan merkittävästi vaikuttavien toimenpiteiden
osalta.
Yritysvaikutusten arviointiin kuuluu yritysvaikutusten tunnistamista helpottavia kysymyksiä ja sekä itse yritysvaikutusten arviointilomake, joka liitetään yritysvaikutuksia
sisältävään päätökseen.
Johtoryhmä on käsitellyt lomakkeen 2.9.2019.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto hyväksyy liitteen mukaisen yritysvaikutusten tunnistamis- ja arviointilomakkeen.
Ehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Jaosto 9.9.2019 § 26
1.

Isonkyrön kunnan osastolla 1700-luvun markkinoilla vieraili ja Isokyrö-visan
täytti 1342 ihmistä (1239 v. 2018). Tarkempia tietoja kävijöistä esitellään liitteessä. Kunnan osastolla markkinoitiin tällä kertaa erityisesti laadukasta Kokkokankaan pohjavettä. Jokaiselle päivälle oli jaettavana rajattu erä ”Isonkyrön
vesi” -lasipulloja. Lisäksi alueen vesihuoltoa kehitettiin ja tarjottiin markkinavieraille raikasta juomavettä.

2.

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on osallistunut Isonkyrön Yrittäjät ry:n kutsumana
yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteistyöpalaveriin maanantaina 2.9.2019.

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

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee ajankohtaiset elinkeinoasiat tiedoksi.

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:
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: 22, 23, 24, 25, 26
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

