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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn. ltk § 106
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn. ltk § 107
PÄÄTÖS:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Juha Annala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT

Tekn.ltk § 108
1. Vs. tekninen johtaja Pekka Panttila on valinnut ruokapalveluesimiehen tehtävään
Hanna Korajoen, varalle Janika Suhosen. Päätös on tehty haastattelujen ja hakemusasiakirjojen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella.
2. Vs. tekninen johtaja Pekka Panttila/Isonkyrön kunta on tehnyt maanvuokrasopimuksen noin 1,4 ha:n kokoisesta määräalasta Keski-Pikka nimisestä tilasta
Isonkyrön kunnan Hevonkosken kylässä määräalaltaan noin 1,4 ha. Vuokra-ajan
pituus on viisitoista (15) vuotta ja jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa
olevana yhden (1) vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokralaisella
on oikeus käyttää aluetta ylijäämämaiden läjitys- ja loppusijoituspaikkana ja hakemaan toimintaa varten tarvittavan ympäristöluvan. Maanvuokrasopimus purkautuu, mikäli vuokralainen ei saa alueen käyttöön vaadittavaa ympäristölupaa.
3. Vs. tekninen johtaja Pekka Panttila on tehnyt hankintapäätöksen urakoitsijan valinnasta Kaukalon pohjarakenteen urakassa. lsonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.9.2018/23§ hyväksynyt lisämäärärahan kyseisen hankeen toteuttamiseksi. Kaukalon pohjarakenteen urakan tekijäksi valittiin Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy:n. Tarjoushinta oli edullisin tarjouksen jättäneistä. Tarjoukset pyydettiin neljältä urakoitsijalta ja tarjouksia saatiin kaksi. Työ
on pääosin valmis.
4. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja on laatinut tarkastuslautakunnalle selvityksen koulukeskuksen kuivaussuunnitelmasta ja sen toteutuksesta sekä päätöksenteosta. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 31.10.2018 todennut selvityksen olevan riittävä. (liite)
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISET ASIAT TEKNISELLÄ PALVELUALUEELLA

Tekn.ltk § 109
Tekninen johtaja Petri Hänninen selostaa teknisen palvelualueen ajankohtaisia asioita.
Liikuntahallin urakkatarjoukset on saatu ja liikuntahallin rakennustoimikunta pyrkii
valmistelemaan asiaa niin, että päätös urakoitsijan valinnasta voitaisiin tehdä mahdollisesti jo seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
Tervajoen hulevesiputkiston rakentaminen etenee urakoitsijan toimesta suunnitelmien mukaan.
Peipposenalueen kevyenliikenteenväylän rakentaminen on edennyt suunnitellusti.
Urakkaan kuuluvan Tervajoen siltarummun laajennustyön yhteydessä selvisi, että
vanha teräsrumpu on rikki. Tämä aiheuttaa viivästystä sekä lisäkustannuksia. Pyörätien toimii tilapäisjärjestelyin kunnes jatkosuunnitelma on selvillä ja työ päästään
tekemään valmiiksi.
Pohjankyrön talon kattoremontti on tämän vuoden osalta valmis. Sisätiloissa tehdään vielä joitain jälkikorjauksia.
Tienkäyttöoikeus on saatu Kokkokankaan vedenottamolle. Tienkäyttölupa edellyttää
meiltä toimia, tiealueen puustoa on kaadettava, tien kantavuutta parannettava ja
jossain kohdissa tietä levennettävä. Uuden vesilaitoksen sijainti on maahankintojen
myötä vähän muuttunut ja suunnitelmien päivitys on valmistumassa.
Palvelukeskuksen ilmanvaihtojärjestelmiä on uudistettu keittiön osalta kesällä 2018
ja toimisto/laboratorion osalta lokakuulla 2018.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.8.2018

Tekn.ltk § 110
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:
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Maatilat 5020:
Peltojen vuokrat laskutetaan lokakuulla. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistöhuolto 5050:
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti

Metsätilat 5600:
Metsän myyntituotot ovat budjetoitua suuremmat. Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu hieman ylijäämäisenä.

Kadut 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Vesilaitos 5300:
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Viemärilaitos 5310:
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Tukipalvelujen hallinto 5900
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kiinteistöt 5910
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Uimahalli 5920
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Yleiset alueet 5930
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Ateriahuolto 5940
Ateriakuljetuksissa on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin suunniteltua enemmän. Tämänhetkisen arvion mukaan budjetti ylittyy hieman.

Ruokahuolto 5950
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.

Siivous 5960
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen 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.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN ASUNTOALUEEN KATUSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN
Tekn.tk 13.11.2018 § 111
Hallintosäännön 32§ mukaan tekninen lautakunta päättää kadunrakennussuunnitelmien hyväksymisestä.
Tekninen lautakunta on 25.9.2018 §101 hyväksynyt Lapinmäen kaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville.
Lapinmäen kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
5.10.2018-19.10.2018 kunnanvirastolla sekä kunnan nettisivuilla. Nähtävillä olosta
on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä osallisille on lähetetty
kirje nähtävilläolosta.
Asuntoalueen katusuunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta ,jotka koskevat asuntoalueen VL-alueille suunniteltujen putkistoja sijaintia ja sadevesien viivytysaltaan
maisemointia, sekä olemassa olevan tontin liittämistä hulevesiviemärin piiriin.
Nähtävillä olo aikana saatuihin muistutuksiin on pyydetty ja saatu FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy:n suunnittelijalta lausunto, koska hänellä on hyvä kokonaisnäkemys
koko alueesta sekä muistutuksissa esitettyjen muutosten vaikutuksesta. Ensimmäisessä muistutuksessa toivotaan, että hulevesien viivytysaltaasta tulee siisti- ja toimiva kokonaisuus. Lisäksi muistutuksessa esitetään hulevesijärjestelmän ulottamista
jo rakennetulle tontille.
Suunnittelijan lausunnon mukaan:
”Hulevesien viivytysaltaan painanteeseen istutetaan ketokasveja ja lopputulos tulee
ilmeeltään olemaan niittymäinen kokonaisuus, joka sopii hyvin ympäröivään maisemaan.
Hulevesiviemärin rakentaminen tutkittiin suunnitteluvaiheessa ja todettiin, ettei hulevesiviemäriä saada olemassa olevien purkupaikkojen (avo-ojat) takia asennettua
asianmukaiseen syvyyteen. Tästä johtuen hulevesiviemäriä ei kyseiselle osuudelle
ole suunniteltu, vaan olemassa olevien tonttien kuivatus hoidetaan jatkossakin olemassa oleviin avo-ojiin. Avo-ojia perataan tarpeen mukaan asemakaava-alueen
kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä”
Toisessa muistutuksessa alueen asukkaat ovat huolissaan VL-alueelle suunniteltujen putkien kaivuutöiden tuhoavan koko viheralueen puuston ja kasvillisuuden, mikä
heikentää alueen viihtyvyyttä ja markkinointiarvoa.
Suunnittelijan lausunnon mukaan:
”Olevalle rakennuskannalle eli tonteille 1215/1 ja 1215/2 on toteutettu viettoviemäri
aivan tonttien rajalle, koska esimerkiksi perattavan hulevesialtaan purkuojan varteen
kiinteistöjä ei pystytä korkeusasemien takia liittämään. Paineviemäri ja vesijohto on
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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kustannusten kannalta järkevää toteuttaa samaan kaivantoon viettoviemärin kanssa.
Tällöin paineviemäri on järkevintä liittää aluepumppaamoa lähimpänä olevaan mahdolliseen liitospisteeseen eikä kierrättää jätevesiä Peltomaantien, Pohjantien ja vesihuoltolinjan 5.0-6.0 kautta. Näiden linjojen viettoviemärien kokoa jouduttaisiin kasvattamaan ja samalla myös kustannukset kasvaisivat. Vesijohto kannattaa rakentaa
samaan kaivantoon paineviemärin kanssa. Tonttien 1214/1 ja 1215/1 välinen alue
on katselmoitu ja katselmoinnissa on todettu, että suunniteltu vesihuoltolinja voidaan
toteuttaa luontoa säästäen ja alueelle tulee jäämään riittävästi suojapuustoa”
Ensimmäisessä muistutuksessa esitetyt toiveet on hulevesien viivytysaltaan osalta
huomioitu jo suunnitelmissa. Hulevesiputkiston ulottaminen jo rakennetuille tonteille
ei teknisesti ole mahdollista ilman pumppaamoa tai muita erillisjärjestelyjä.
Toisessa muistutuksessa esitetty huoli olemassa olevan puuston ja kasvillisuuden
tuhoutumisesta on todellinen. Kaivuutöissä VL-alueelta joudutaan kaatamaan muutamia puita ja pohjakasvillisuus kärsii. Tosin katselmuksessa on todettu, että läheskään kaikkia puita ei tarvitse kaataa ja ennen kaivuutöiden aloittamista voidaan putkilinjaa hieman mukauttaa siten, että se mahdollisimman vähän vaurioittaa olemassa olevaa puustoa.
Suunniteltuja putkilinjoja voidaan muuttaa muistutuksessa esitetyllä tavalla, tosin se
edellyttää alueen putkistosuunnitelman muuttamista kokonaisuudessaan. Kustannusarvio suunnittelulle ja muutoksille on yhteensä 6000 €. Alkuperäisien katusuunnitelma ehdotusten mukaiset putkilinjaukset nähdään kuitenkin suunnittelijan mukaan
teknisesti parhaina ratkaisuina.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää
- ensimmäisen muistutuksen osalta todeta, ettei se aiheuta tarvetta suunnitelman
muuttamiseen. Muistutuksessa esitetyt asiat on huomioitu suunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan.
- toisen muistutuksen osalta todeta, ettei se aiheuta tarvetta suunnitelman muuttamiseen. Suunnitelturatkaisu on teknisesti paras eikä se aiheuta kohtuutonta haittaa
alueen asukkaille tai ympäristölle. Lisäksi suunnitelmien muutoksesta aiheutuisi arviolta 6000€ lisäkustannus.
- vahvistaa Lapinmäen katusuunnitelman 5.10.2018 § 101 suunnitelma-asiakirjojen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN YRITYSALUEEN KATUSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

Tekn. ltk 13.11.2018 § 112

Hallintosäännön 32§ mukaan tekninen lautakunta päättää kadunrakennussuunnitelmien hyväksymisestä.
Tekninen lautakunta on 25.9.2018 § 101 hyväksynyt Lapinmäen kaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville.
Lapinmäen kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
5.10.2018- 19.10.2018 kunnanvirastolla sekä kunnan nettisivuilla. Nähtävillä olosta
on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä osallisille on lähetetty
kirje nähtävilläolosta.
Em. katusuunnitelmaehdotukseen ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää
-vahvistaa Lapinmäen teollisuusalueen katusuunnitelman 5.10.2018 § 101 suunnitelma asiakirjojen mukaisesti

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN YRITYSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA / URAKKA 1.1

Tekn.ltk § 113
Hallintosäännön 32 § mukaan tekninen lautakunta päättää talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien kadun- ja tienrakennus- sekä muiden kunnallisteknisten
töiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja hankintasopimuksista, ellei se ole viranhaltijan tehtävänä.
Maanrakennusurakoitsijoilta on pyydetty urakkatarjous Lapinmäen yritysalueen vesihuoltolinjojen rakentamisesta valtatie 18 alituksesta kuntakeskukseen päin. Lapinmäen alueen vesihuollon rakentamiseen on 2018 vuoden talousarviossa varattu
200 000€ investointi.
Urakkatarjoukset on pyydetty seitsemältä maanrakennusurakoitsijalta. Urakoitsijoiden on toimitettava tarjoukset ma 12.11.2018 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapuneet urakkatarjoukset avataan ja vertaillaan
12.11.2018. Hyväksyttävistä tarjouksista halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija
kutsutaan urakkaneuvottelun ti 13.11.2018. Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin kokonaishinta.
Määräaikaan mennessä urakkatarjous saatiin yhteensä viideltä maanrakennusurakoitsijalta. Urakkatarjoukset on pisteytetty tarjouspyynnön mukaisesti, kokonaishinta
85%, kanaalinlouhinta 10%, teräslevyarina 5%. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Sundström Oy Ab:n urakkahinta 228.700,00€ (alv0%)
R. Asikainen Ky:n ja Kuljetus Tuomet Oy:n tarjoukset eivät ole tarjouspyynnön mukaisia ja siksi ne on hylättävä. Sundström Oy Ab:n kanssa on käyty 13.11.2018 selonottoneuvottelu missä on todettu, että tarjouspyyntö liitteineen ja laskennanaikaiset täydennykset oli vastaanotettu kokonaisuudessaan ja tarjous on tarjouspyynnön
mukainen.
Urakan toteutumisen ehtona on, että ELY-keskukselta saadaan alituslupa VT-18
alittamiseen suunnitelman mukaisesti. Lupa on saatu 12.11.2018.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
TJ:N EHDOTUS:
-

Lautakunta päättää hylätä R. Asikainen Ky:n ja Kuljetus Tuomet Oy:n tarjoukset,
koska ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia.

-

Lautakunta päättää hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja
valita Lapinmäen yritysalueen kunnallistekniikan urakan 1.1 maanrakennusurakoitsijaksi Sundström Oy Ab:n.

-

Tämä päätös ei merkitse urakkasopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan myöhemmin erikseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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 111,112,113
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 päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
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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.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat 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.
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 106,107,108,109,110
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 111,112,113
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________
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