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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 11.3.2020 § 15
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 11.3.2020 § 16
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Ikola ja Jani Frusti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 11.3.2020 § 17

1. ICT-asiantuntijan/toimistotyöntekijän valinta, Isonkyrön kunnan tekniselle palvelualueelle
Tekninen johtaja on 20.2.2020 päättänyt valita Isonkyrön kunnan teknisen palvelualueen ICT-asiantuntijan/toimistotyöntekijän toimeen tietotekniikan tradenomin
(AMK), Lauri Karhun. Varalle on valittu tietotekniikan insinööri (AMK) Jaakko Keko. Päätös on tehty haastattelujen ja hakemusasiakirjojen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella. Toimeen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on
ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
2. Hankintapäätös, koulukeskuksen jätekatos
Tekninen johtaja on päättänyt 14.2.2020 hankkia keittiön ja liikuntahallin jäteastioille katoksen Veistämö M.Kortesniemi Ky:ltä, tarjouksen kokonaishinta
8.580,68€ (alv0%)
3. Hankintapäätös, leikkivälineitä Riihimäen alueen uudelle leikkikentälle sekä osa
leikkivälineitä muiden leikkikenttien turvallisuuden parantamiseksi
Tekninen johtaja on päättänyt 14.2.2020 hankkia em. leikkivälineet edullisemman tarjouksen tehneeltä Puuha Group Oy:ltä tarjouksen kokonaishinta on
27.000,00€ (alv0%)
4. Hankintapäätös, Koulukeskuksen peruskorjaus/pintaverhoukset
Tekninen johtaja on päättänyt 14.2.2020 hankkia tarjouspyynnön mukaisessa
laajuudessa koulukeskuksen sisä- ja ulkomaalauksen halvimman tarjouksen
tehneeltä Kyrönmaan ulko- ja sisämaalaus Oy:lta, kokonaishintaan 27904,90 €
(alv0%)
5. Hankintapäätös, koulukeskuksen aurinkosuojaverhot
Tekninen johtaja on päättänyt 5.3.2020 hankkia koulukeskuksen ikkunoiden aurinkosuojaverhot halvimman tarjouksen tehneeltä Verholine Ky:ltä. Tarjouksen
kokonaishinta 5 690,00€ (alv 0%).
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSESTA
Tekn.ltk 11.3.2020 § 18
Insinööri Jukka Kosonen on 10.2.2020 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksesta viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakevat kiinteistöt. Vapautusta hakevat kiinteistöt sijaitsevat Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella. Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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PERUSKORJAUSHANKKEIDEN VARAUKSEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 11.3.2020 § 19
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Peruskorjaushankkeiden varauksen määräraha on vuonna 2019 käytetty Palvelukeskukseen, osakehuoneistoon ja virastotaloon
Palvelukeskuksessa uusittiin terveyskeskuksen vanhan osan ilmanvaihtokanavien
äänenvaimentimia ja äänikammioiden eristeitä. Äänenvaimentimien ja äänikammioiden villaeristeistä irtosi villakuituja sisäilmaan. Työt suoritti Seinäjoen Ilmastointi Oy
(50%). Osakehuoneistossa Arrantie 12 asunto 3:ssa vesivahingon kuivaus. Kuivauksen ja purkutyöt suoritti VV-kuivaus Oy (22%). Virastotalon ruokaravintolaan hankittiin kalusteita (28%).
Investoinnille on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 20 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 22 607,51 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy peruskorjaushankkeiden varauksen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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MARTTILANTIEN JA PIILOLUOLANTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 11.3.2020 § 20
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Marttilantien ja Piiloluolantien kunnallistekniikan kokonaisurakassa rakennettiin kaavateitä vesijohtoja, hule- ja jätevesiviemäreitä.
Työstä pyydettiin tarjoukset kymmeneltä maanrakennusyritykseltä.
Tarjouksia saatiin yhteensä neljältä urakoitsijalta.
Urakan toteutti edullisimman tarjouksen tehnyt Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto
Maunuksela Oy.
Urakkasumma oli 347 000,00 €.
Yhteensä kuluja kertyi 403 127,98 €.
Hankkeelle oli varattu määrärahaa 413 000,00 €.
Urakan tuli olla valmis 31.10.2019 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Marttilantien ja Piiloluolantien kunnallistekniikan rakentamisen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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LAPINMÄEN ASEMAKAAVAN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN LOPPUSELVITYS
(URAKKA 2.1 ASUINALUE)
Tekn.ltk 11.3.2020 § 21
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Lapinmäen asuntoalueen kunnallistekniikan kokonaisurakassa rakennettiin kaavateitä vesijohtoja, hule- ja jätevesiviemäreitä urakka 2.1 mukaiselle alueelle.
Urakkatarjouspyyntö on ilmoitettu HILMA:ssa.
Tarjouksia saatiin yhteensä kuudelta urakoitsijalta.
Urakan toteutti edullisimman tarjouksen tehnyt Kuljetus Tuomet Oy.
Urakka-alueella oli tilaajan erillishankintoina mm. kaksi jäteveden pumppaamoa.
Urakkasumma oli 487 000,00 €.
Yhteensä kuluja kertyi 628 260,99 €.
Hankkeelle oli varattu määrärahaa 900 000,00 €.
Urakan tuli olla valmis 25.11.2019 mennessä. Urakka valmistui ajallaan.
Viimeistelyt tulee olla valmiit 15.6.2020
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikan rakentamisen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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VESIMITTARIEN ETÄLUETTAVIKSI UUSIMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 11.3.2020 § 22

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle
Isonkyrön vesihuoltolaitos on aloittanut vesimittarien vaihtamisen etäluettaviksi viisi
vuotta sitten. Tähän mennessä mittareita on vaihdettu noin 20 prosenttia kokonaismäärästä.
Vesimittarien vaihtotyön on suorittanut Isonkyrön LVIS Oy tuntityönä. Etäluettavat
vesimittarit on hankkinut Isonkyrön vesihuoltolaitos.
Vesimittarien vaihtotyöhön oli budjetoitu 36 000,00 €.
Yhteensä kuluja kertyi 34 788,50 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Vesimittareiden etäluettaviksi uusimisen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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KATUJEN PERUSPARANTAMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 11.3.2020 § 23

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle
Sorron alueella peruskorjattiin Sorrontien ja Airontie risteysalue sekä käytännössä
koko Airontie.
Kaivutyö suoritettiin omajohtoisena tuntityönä ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.
Katujen peruskorjaukseen oli budjetoitu 50 000,00 €.
Yhteensä kuluja kertyi 17 139,00 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Katujen perusparantamisen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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VESIJOHTOVERKOSTON KORVAUSINVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 11.3.2020 § 24

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle
Isonkyrön vesihuoltolaitos on uusinut vesijohtoverkostoa systemaattisesti jo vuosien
ajan.
Korvausinvestointeja pyritään tekemään vesihuoltolaitoksen omalla henkilökunnalla,
mutta tarvittaessa käytetään alan urakoitsijoita.
Vesijohtoverkoston korvausinvestointiin oli budjetoitu 50 000,00 €.
Yhteensä kuluja kertyi 31 589,20 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Vesijohtoverkoston korvausinvestoinnin loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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11.3.2020
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TALOUSARVIOPOIKKEAMAT
Tekn.ltk 11.3.2020 § 25
Talousarviossa 2019 sitovat erät on määritelty seuraavasti:
”Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaiset valtuuston hyväksymät
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Nettoperiaatteella tarkoitetaan talousarvion tulojen ja menojen erotuksena saatavaa määrärahaa tai tuloarviota.
Talousarvion 2019 sitovat erät: - Investointiosa: investointikohteittain menot. Toimivaltaisella viranomaisella on erikseen merkityissä hankkeissa valtuus tarkistaa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa. - Käyttötalousosa: tehtäväalueen toimintatulot ja toimintamenot, poislukien tukipalveluyksikkö, jossa toimintamenot. Tehtävätasolle annetut tavoitteet ovat sitovia tavoitteita sekä mittareina,
suoritemäärinä, tunnuslukuina että sanallisina tavoitteina. Vesihuoltolaitoksen kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosassa sitova erä on Tilikauden tulos.”.
Tekninen lautakunta alaiset tehtäväalueet ovat toteutuneet vuonna 2019 seuraavasti:
00000500 Teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

165.339
-321.755
-156.416

173.428,62
-337.247,09
-163.818,47

-8.089,62
15.492,09
7.402,47

Talousarvioon varattujen toimintakulujen ylitykset selittyvät sillä, että uuden maankaatopaikan perustamiskustannuksia ei ole osattu huomioida talousarvion laadinnassa sekä arvioitujen palkkakulujen ylittymisestä teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöjen osalta. Insinöörin, työttömien ohjaajan, teknisenjohtajan ja määräaikaisen
toimistosihteerin palkkakulut eivät ole kaikilta osin talousarviossa.

00000520 Tieasiat ja liikenneväylät
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

15.000
-274.588
-259.588

14.256,46
-301.502,38
-287.245,92

743,54
26.914,38
27.657,92

Talousarviossa arvioitu toimintatuotto alittuu, koska yksityisteiden omavastuuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kulujen suhteessa. Kuluneen vuoden osalta tuotto
on jäänyt arviosta.
Toimintakulujen ylittymiseen ovat vaikuttaneet haastavat keliolosuhteet, jotka ovat
vaatineet arvioitua enemmän huolto- ja kunnossapito toimia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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00000530 Vesihuoltolaitos
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja-kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalennukset
Tilikauden tulos

1.084.610
-629.516
455.094
-25.159
429.935
-297.050
132.885

1.011.256,38
-574.976,00
436.280,38
6.309,22
429.971,16
-304.157,78
125.813,38

73.353,62
-54.540,00
18.813,62
-18.849,78
-36,16
7.107,78
7.071,62

Tilikauden tuloksessa jäädään hieman arvioidusta, koska toimintatuotot eivät ole toteutuneet arvioidulla tavalla.

095120 Varaus peruskorjaushankkeisiin
Budjetti
Toteuma
Poikkeama

-20.000,00
-22.607,51
+2.607,51

Peruskorjaushankkeisiin varattu varaus ylittyi johtuen arvioitua suuremmista
investoinneista.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS :
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että
kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät teknisen lautakunnan talousarvion
2019 teknisen käyttötalousosan tehtäväalueiden sekä investointiosan 095120 varaus peruskorjaushankeisiin talousarviopoikkeamat esittelytekstissä mainitulla tavalla

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Tekn.ltk 11.3.2020 § 26
Kuntalain mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase,
niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen on sisällytettävä konsernitase liitteineen.
Hyväksyessään talousarvion valtuusto on määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toimielinten ja vastuuhenkilöiden noudatettavaksi.
Talousarvion toteutumisvertailussa on tehtävä selkoa tavoitteiden toteutumisesta siinä laajuudessa, mitä sitovuuden seurannan ja tarkastuslautakunnan arviointityön
kannalta on välttämätöntä.
Hallintojohtajalle on pyydetty toimittamaan tiedot viime vuoden toiminnasta toimintakertomuksen valmistelua varten. Tiedot annetaan tehtävätasolla eli samalla tasolla,
jolla valtuusto on talousarvion hyväksynyt.
Investoinneissa sitova taso on talousarvioon sisältyvän investointiluettelon mukainen.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle liitteen mukaisen toimintakertomuksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.3.2020
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 19,20,21,22,23,24
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 kunnan-viraston
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 tekninen lautakunta
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: 15,16,17,18,25,26
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: : 19,20,21,22,23,24
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

