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nuorisovaltuuston edustaja
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Perttilä Jukka
Mantila Juha
Kattelus Sari
Heinilä Mimmi
Kankaanpää Tero*
*poistui §106 jälkeen klo: 18.30
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin
ASIAT §

100 - 106

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Beata Taijala
Petri Hänninen
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 20.11.2020
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Teija Mielty
Pentti Salo
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistai 1.12.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 17.11.2020 § 100
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat teknisen lautakunnan jäsenistä Pentti Salo ja Maria
Luhtala sekä nuorisovaltuuston edustaja Mimmi Heinilä ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 17.11.2020 § 101
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Mielty ja Pentti Salo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 17.11.2020 § 102

1.

Isonkyrön kunta on varannut vuoden 2020 talousarviossa määrärahan viemärien
vuotovesiselvityksille. VHL 17 d § mukaan kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Vuotoselvityksen avulla selvitetään mahdollisten hulevesien pääsyä jätevesiverkostoon.
Tekninen palvelualue on pyytänyt selvitystyöstä tarjoukset Suokon Lokapalvelulta ja
Eerola Yhtiöltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen on toimittanut Suokon Lokapalvelu. Saadun tarjouksen kokonaishinta on 4 600,00€ sisältäen tarjouspyynnön mukaisen alueen viemäriverkoston vuototutkimuksen ja raportoinnin.

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
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LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 17.11.2020 § 103

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
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
Leikkikenttien turvallisuustarkastus tehtiin vuonna 2019
Uusien leikkikenttävälineiden tarjoukset pyydettiin Puuha Group Oy:ltä ja Lappset
Group Oy:ltä. Edullisemman tarjouksen antoi Puuha Group Oy.
Leikkikenttävälineiden kokoaminen ja asennukset tehtiin pääasiassa omana työnä.
Kaivinkonetyöt ja asennusaputyöt suoritti T:mi J.Killinen tuntityönä.
Investoinnille on vuoden 2020 talousarviossa osoitettu 20 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 19 078,10 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy leikkikenttien turvallisuuden parantamisen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KATUVALAISTUSINVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 17.11.2020 § 104
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että investointihankkeista 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”.
Katuvalaistusinvestointi suoritettiin tuntityönä LS-sähkön ja kaivinkoneurakointi Jyrki
Kankaan toimesta. Valaistus maakaapelointeineen toteutettiin Taipaleentielle. LSsähkö kilpailutti materiaalin kohteeseen.
Investointiin oli varattu 28 000,00€ määrärahaa.
Yhteensä kuluja kertyi 25 215,68€.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
-Tekninen lautakunta hyväksyy katuvalaistuksen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KEITTIÖIDEN KONE JA LAITEINVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 17.11.2020 § 105

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että investointihankkeista 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”.
Koulukeskuksen vanhan (ns. homekoululta siirretty) ja vikaherkän yhdistelmäuunin
tilalle vaihdettiin uusi yhdistelmäuuni kesäkuussa 2020 koulujen kesäloman aikana.
Investointiin oli varattu 20 000,00€ määrärahaa.
Yhteensä kuluja kertyi 10 832,00€.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
-Tekninen lautakunta hyväksyy keittiöiden kone ja laiteinvestoinnin loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2020
Tekn.ltk 17.11.2020 § 106
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 18.11.2019 antanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, 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 meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).
Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin
vastaten. Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. 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.
Vuoden toisen neljänneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla 75
%. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta eri tulosyksiköiden tulojen ja menojen
toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Tekninen lautakunta 5000:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Maatilat 5020:
Peltojen vuokrat laskutetaan lokakuulla. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintatuotto ei toteudu täysimääräisenä, johtuen tehdyistä maakaupoista.
Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöhuolto 5050:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Metsätilat 5600:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kadut 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Hulevesi 5240:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Vesilaitos 5300:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Viemärilaitos 5310: (sis jätevesiyhtiö)
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti vaikka tasaisella jakautumalla
kustannuksia on kertynyt liikaa (jätevesiyhtiön laskut)
Tukipalvelujen hallinto 5900
Tälle kustannuspaikalle on kirjattu Koronasta aiheutuvia lisäkuluja n.22.600 €, joihin
ei talousarvion laadinnassa ole voitu varautua. Muilta osin tukipalvelujen hallinto toteutuu suunnitellusti.
Kiinteistöt 5910
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Uimahalli 5920
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Yleiset alueet 5930
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ateriahuolto 5940
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ruokahuolto 5950
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Siivous 5960
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 103,104,105
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 kunnanviraston 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: 100,101,102,106
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: :
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

