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Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Kosonen

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

1.12.2017

Allekirjoitus

Juha Annala
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Aika ja paikka
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 85 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 86 §
Pöytäkirjan tarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Jani Frusti.
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ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Tekn.ltk 87 §
Hallintosäännön 160 § mukaan
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää ottaa käsiteltäväksi § 92, Terveyskeskuksen laajennuksen urakka-ajan pidentäminen
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 88 §
1. Tekninen johtaja Juha Försti on 9.10.2017 vuokrannut liikehuoneiston Oy KE
Construction Vaasa Ab:lle. Vuokrakohde: Liliuksenmutka 7, Kotiteollisuustalon I
kerroksen tilat, pinta-ala noin 60 m2 (pinta-alaa ei ole tarkemitattu). Vuokrasopimus alkaa 1.11. 2017 ja on voimassa toistaiseksi. Vuokra 240 €/kk + alv 24 %,
sisältäen yleissähkön, lämmön, normaalikäytön mukaisen veden ja jäteveden
sekä jätehuollon.
2. Tekninen johtaja Juha Försti on 1.11.2017 vuokrannut liikehuoneiston Henkilöstövuokrausyhtiö Kipinä Oy/Juha Kivimäki tj. Vuokrakohde Liliuksenmutka 7, Kotiteollisuustalon II kerroksen tila, pinta-ala noin 20 m2 (pinta-alaa ei ole tarkemitattu). Vuokrasopimus alkaa 1.11.2017 ja on voimassa toistaiseksi. Vuokran suuruus on 120 euroa/kk + alv 24 % sisältäen yleissähkön, lämmön, normaalikäytön
mukaisen veden ja jäteveden sekä jätehuollon.
3. Korkein Oikeus on 17.8.2017 lähettänyt tiedoksi Antti Paloheimon valituksen ja
valituslupahakemuksen KKO:lle maaoikeuden 30.6.2017 antamasta tuomiosta
asiassa M16/7782 Isonkyrön kunta/Teknisen lautakunnan tietoimitus 20.9.2016
nro 2/2016.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06- 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

TJ:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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AJANKOHTAISET ASIAT TEKNISELLÄ PALVELUALUEELLA
Tekn.ltk, 89 §
Tekninen johtaja Jukka Kosonen selostaa teknisen palvelualueen ajankohtaisia asioita.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että tekninen johtaja selosti mm. seuraavia asioita:
-

Terveyskeskuksen laajennus; kohteen vastaanottokokous on sovittu pidettäväksi
20.12.2017. Kohteeseen on lokakuun alussa palkattu ulkopuolinen valvoja, ProLeader Oy / Joni Vuoto

-

Suolaisten alavesisäiliö; kohteen vastaanottokokous on sovittu pidettäväksi
15.12.2017. Sakotonta urakka-aikaa on sovittu tähän saakka, sekä tilaajasta että
urakoitsijasta johtuneista viiveistä. Kohteen automaatiokeskus ja varavoimakone tulevat tontille viikolla 48, jonka jälkeen kohteeseen asennettava kalusto on toimitettu
ja on enää asentamista vailla. Caruna Oy:ltä on tilattu sähkömittarin kytketä

-

Tervajoella sijaitsevien Kenttätien ja Asematien alueiden kuivatushankkeen tilanne

-

Käytiin läpi vuoden 2017 investointisuunnitelmaan merkattuja hankkeita joita ei ole
toteutettu. Näitä olivat mm. yleisten alueiden kameravalvonta, palvelukeskuksen
lämmön talteenottojärjestelmä (tavoitteena toteuttaa kesän 2018 aikana) sekä Lapinmäen alueen tiestöjen rakentaminen (kaavoitus vielä ehdotusvaiheessa).

-

Keskusteltiin kunnan omistamista kiinteistöistä, sekä niiden mahdollisesta tulevaisuudesta ja remonteista.
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.8.2017
Tekn.ltk 90 §
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 14.4.2017 § 74 antanut sisäisen valvonnan 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 tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4.,
31.8. ja 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 ensimmäisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla
olla 66,6 %. 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 toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti.
Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti vaikka tasaisella jakaumalla
kustannuksia on kertynyt liikaa. Tämä johtuu kunnan sisäisistä siirroista eri kustannuspaikkojen välillä
Kiinteistöhuolto 5050:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
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Metsätilat 5600:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti. Ostettujen palveluiden laskutus on reilusti takapainoista
Rakennuskaavatiet 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti, vaikka tasaisella jakaumalla
kustannuksia on kertynyt melko vähän. Muuttuu talven kunnossapitotöiden (auraukset, kepitykset yms.) myötä
Vesilaitos 5300:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Viemärilaitos 5310:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Tukipalvelujen hallinto 5900
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöt 5910
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Uimahalli 5920
Tämän hetkisen arvion mukaan sekä tuotot että kulut jäävät pienemmiksi kuin alun
perin arvioitu. Johtuu pääasiassa postin ja matkahuollon palveluiden arvioitua vähäisemmästä käytöstä
Yleiset alueet 5930
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti, vaikka tasaisella jakaumalla
kustannuksia on kertynyt liikaa. Tämä johtuu siitä, että toiminnan kustannukset painottuvat kausiluonteisesti kesään
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 Jukka Kosonen puh. 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN LAUSUNTOPYYNTÖ LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINTISUUNNITELMASTA 2017- 2021
Tekn.ltk, 91 §
Nuorisotoimen monialainen työryhmä on kokouksessaan 25.10.2017 käsitellyt
liitteenä olevaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2017 – 2021.
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli on sähköpostissaan
31.10.2017 pyytänyt mm. teknisen lautakunnan lausuntoa ko. suunnitelmasta.
Lausuntokierroksen jälkeen hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointisuunnitelman
kokouksessaan ja toimittaa suunnitelman tämän jälkeen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh. (06)
470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta esittää hyvinvointilautakunnalle, että se
-

Pyrkii vastaamaan liikuntatilojen riittämättömään määrään rakennuttamalla uuden
liikuntahallin, mikäli siihen saadaan valtion avustusta budjetoidun mukaisesti

-

Pitää ulkoliikunta-alueet ja leikkipuistot kunnossa, sekä pyrkii perusparantamaan
niitä budjetin määräämissä rajoissa, mahdollisuuksien mukaan vähintään 1 paikka
vuodessa

-

Pyrkii jatkossakin rakennuttamaan kevyenliikenteen väyliä erityisesti koulujen läheisyyteen kaavoitetuille asuinalueille niin, että ne ovat turvallisia kulkureittejä

-

Pyrkii lisäämään julkisten alueiden turvallisuutta esim. tallentavalla kameravalvonnalla
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
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TERVEYSKESKUKSEN LAAJENNUKSEN URAKKA-AJAN PIDENTÄMINEN
Tekn.ltk 92 §
Terveyskeskuksen laajennuksen 7.10.2016 päivätyssä urakkasopimuksissa on
sovittu, että kohteen rakennus / pääurakka tulee olla valmis ja luovutettu tilaajalle
viimeistään 29.9.2017.
Samassa sopimuksessa, kohdassa 18 ”lisä- ja muutostöiden tilaaminen” on ilmoitettu että ”urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Juha Försti”
sekä kohdassa 19 ”valvonta” on ilmoitettu, että ”valvonnan osalta noudatetaan urakkaohjelman kohtaa 11”.
Urakkaohjelman kohdassa 11 mainitaan seuraavaa:
”11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet
Tilaajan ja rakennuttajan edustajat on esitetty kohdassa 0. Urakkasopimuksesta ja
siihen tehtävistä muutoksista päättää tekninen johtaja Juha Försti.”
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.10.2016, § 80 päättänyt rakennusurakoitsijavalinnasta terveyskeskuksen laajennuksen osalta. Samassa pykälässä tekninen
lautakunta on valtuuttanut teknisen johtajan valitsemaan terveyskeskuksen laajennushankkeelle turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan.
4.10.2016 voimassa olleen hallintosäännön 8§: 7 kohdan mukaan lautakunta ”voi
oikeuttaa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian, milloin se on lain tai tämän johtosäännön nojalla lautakunnan ratkaistavissa”
Työmaakokouksen pöytäkirjassa on 1.11.2017 myönnetty urakka-aikaa 20.12.2017
saakka, johtuen mm.
o Lattian betonivalun kuivumisongelmista. Tekninen johtaja ei ole antanut
lupaa päällystää lattioita ennen kuin ne ovat saavuttaneet pinnoitevalmistajan määräämän suhteellisen kosteuslukeman (RH <85%). Päällystäminen olisi ollut johtanut rakennusvirheeseen
o Alkuperäisen ovitoimittajan Skaala Oy:n ilmoitettua, ettei se pysty toimittamaan väliovia johtuen ajautumisestaan yrityssaneeraukseen, on päädytty tilanteeseen, jossa ainut realistinen vaihtoehto väliovien toimittajaksi
on ollut Mattiovi Oy. Väliovilla on pitkät toimitusajat, erityisesti tällaisessa
tilanteessa jossa muutaman toimijan hallitsemalta alalta poistuu yksi toimija. Tällöin suuri osa poistuneen toimijan asiakkaista siirtyy muiden suurempien valmistajien puoleen ja toimitusajat venyvät entisestään.
o Edellä mainitut asiat ovat aiheuttaneet rakennusurakoitsijalle ns. ”liikavaikeus” -tilanteen
 Liikavaikeus eli taloudellinen mahdottomuus on sopimusoikeudellinen tilanne, jossa sovittua suoritusta ei ole mahdotonta toteuttaa,
mutta sen täyttäminen on taloudellisesti kohtuutonta.
o Tilaajan edustaja on onnistunut neuvottelemaan myös kohteen muiden
urakoitsijoiden kanssa siitä, etteivät nämä vaadi tilaajalta korvauksia urakan viivästymisestä
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Urakan valmistumisen viivästymisestä on informoitu teknisen lautakunnan puheenjohtajaa kesällä 2017

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen puh. 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää jatkaa urakka-aikaa 20.12.2017 saakka.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 92

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen . Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa
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päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 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 osoittaman aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös,
johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset
toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa
valitukset edelleen lain mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 92

___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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