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Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Kosonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa
27.4.2018
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Pauli Kytöharju
Aika ja paikka

Juha Annala (§ 21-24, 26-31)

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 2.5.2018 sekä kunnanviraston neuvonnassa 2.5.2018 klo 10.00 14.00

Virka-asema

Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

Kirsti Huhtamäki
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn. ltk 21 §
PÄÄTÖS:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn. ltk 22 §
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kytöharju Pauli ja Annala Juha
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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ILMOITUSASIAT
Tekn. ltk 23 §
1.

Tekninen johtaja on 10.4.2018 § 34 tehnyt hankintapäätöksen koulukeskuksen alapohjan lisälämmöneristämisen urakoitsijasta. Lisäeristys tehdään leca-soralla ja urakoitsijaksi valittiin Eko-Expert Oy.

2.

Tekninen johtaja on 10.4.2018 § 35 tehnyt hankintapäätöksen maalausurakoista Pohjankyröntalon julkisivujen sekä uimahallin katon ja teräsrakenteiden osalta. Urakoitsijaksi valittiin Maalausliike J. Yli-Kiikka.

3.

Tekninen johtaja on 11.4.2018 § 36 tehnyt päätöksen lanausurakoitsijoiden
valinnasta kaudelle 2018. Samalla päätöksellä on myös tarkistettu urakoitsijoille maksettavia tuntiveloituksia 0,5% ylöspäin maanrakennuskustannusindeksin kohdan ”teiden ylläpito” vuosimuutos-prosentin mukaisesti.

4.

Kunnanhallitus on 12.3.2018 § 45 päättänyt myöntää täyttöluvan kiinteistöhuoltohenkilön toimen täyttämiseen toistaiseksi 1.5.2018 alkaen.

5.

Kunnanhallitus on 12.3.2018 § 46 päättänyt myöntää täyttöluvan ruokapalveluesimiehen toimen täyttämiseen toistaiseksi 1.5.2018 alkaen.

6.

Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat ottavat käyttöön esityslistojen julkaisuohjelman.

7.

Ympäristölautakunta on kokouksessaan myöntänyt vapautushakemuksia vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta ja lähettänyt ne
tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Aineistoon voi tutustua lähemmin kokouksessa.

8.

Hallinto-oikeus on 13.3.2018 (päätösnumero 18/0095/3) kumonnut ja poistanut teknisen lautakunnan päätöksen 9.2.2016 § 7 ja tutkii oikaisuvaatimuksen valituksena teknisen lautakunnan päätöksestä 26.11.2015 § 132.
Hallinto-oikeus kumoaa teknisen lautakunnan päätöksen 26.11.2015 § 132
siltä osin kun se koskee Pernulantietä ja palauttaa tältä osin lautakunnalle
uudelleen käsiteltäväksi.

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

PÄÄTÖS:
Luhtala Maria saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:10.
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2018
Tekn. ltk 24 §
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu määrärahaa yksityisteiden avustamiseen.
TJ:N
EHDOTUS:
Asetetaan yksityistieavustukset vuodelle 2018 haettavaksi liitteen mukaisella kirjeellä ja julkaistaan kirje kunnan ilmoitustaululla, internet -sivuilla ja Pohjankyrö lehdessä.
Yksityistieavustushakemuslomake on liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:
Keskustelun aikana tekninen johtaja ehdotti, että lisätään avustushakemuslomakkeeseen maininta henkilötietojen keräämisen perusteista.
Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA

Tekn.ltk 25 §
Rakennustarkastaja Antti Lammi on 13.4.2018 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä
pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksista viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteessä 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 Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
-

se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa

PÄÄTÖS:
Merkittiin, että Juha Annala jääväsi itsensä (interssijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:30 – 18:52
Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PEIPPOOSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT
Tekn. ltk 26 §
Vuoden 2018 talousarviossa on myönnetty 100.000 euron investointimääräraha
Peippoosen alueen tiestön rakentamiseen.
Peippoosen asuinalue on osa Tervajokea, jonka asemakaavoitus on parhaillaan
käynnissä ja ko. kaavan laadinnan yhteydessä pyritään selvittämään myös alueen
liikennejärjestelyjä.
Tekninen johtaja on pyytänyt tarjousta kevyenliikenteenväylän suunnittelusta Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle. Tarjouspyyntövaiheessa käytyjen keskustelujen pohjalta on todettu, että ennen pyöräteiden suunnittelua on tarkoituksenmukaista selvittää alueen liikennejärjestelyjä suurempana kokonaisuutena, eli miettiä
myös moottoriliikenteen kulkua alueella ja erityisesti rata-alueella ja sen ympäristössä. Tervajoen osayleiskaavassa on esitetty kahta vaihtoehtoista alikulun paikkaa junanradan alitse; toisessa vaihtoehdossa alikulku palvelisi lähinnä kevyttä liikennettä
ja toisessa sekä kevyttä- että moottoriliikennettä.
Myönnetyllä määrärahalla ei kyetä toteuttamaan kevyenliikenteen väylää, taikka
muitakaan liikenneratkaisuja koko esitetylle matkalle. Määrärahalla voidaan vuoden
2018 aikana toteuttaa suunnittelu valitun ratkaisun mukaan, sekä esim. pienehkö
osa kevyenliikenteenväylästä.
Ramboll Oy on antanut liitteen mukaisen tarjouksen alueen liikennejärjestelyjen
suunnittelusta. Tarjouksessa on esitetty erilaisia vaihtoehtoja ja optioita suunnittelun
sisällölle.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
TJ:N
EHDOTUS:
Keskustellaan asiasta
PÄÄTÖS:

-

Keskustelun edetessä tekninen johtaja muutti päätösesitystään kuulumaan seuraavasti:
Tekninen lautakunta päättää, että:
kevyen liikenteen väylä rakennetaan Harvakyläntieltä alkaen Peippoosentien vartta
pitkin Siukuntien suuntaan asemakaavan mukaisesti.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN KATU- JA KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELIJAN VALINTA
Tekn. ltk 27 §
Vuoden 2018 talousarviossa on myönnetty 300.000 euron investointimääräraha
vuodelle 2018 Lapinmäen alueen tiestön rakentamiseen sekä 200.000 euron investointimääräraha vuodelle 2018 Lapinmäen alueen vesihuollon rakentamiseen.
Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia Lapinmäen alueen katujen ja kunnallistekniikan suunnittelusta. Tarjouksia on saatu kaksi kappaletta
Tarjoukset ovat sisällöltään vertailukelpoisia. Molempien tarjousten optiona on tarjottu valaistussuunnittelua.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää
- tilata Lapinmäen kunnallistekniikan suunnittelun halvimman tarjouksen tehneeltä
suunnittelutoimistolta. Tarjoukset esitellään kokouksessa.
PÄÄTÖS:
Merkittiin, että Emilia Hannuksela poistui kokouksesta klo 19:17
Keskustelun edetessä tekninen johtaja tarkensi päätösesitystään seuraavasti:
Valitaan Lapinmäen katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijaksi halvimman suunnittelutarjouksen tehnyt FCG ja ennen lopullista urakkasopimuksen allekirjoittamista
käydään tarkentavat neuvottelut.
Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
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Kokouspäivämäärä

Sivu

23.4.2018

47

KUNTALAISALOITE HIDASTEIDEN LISÄÄMISESTÄ TOLKINTIELLE
Tekn. ltk 28 §
Kuntalaisaloitteessa on esitetty 27.9.2017, että Tolkintielle lisätään hidasteita. Aloite
on liitteenä.
Tekninen lautakunta on käsitellyt vastaavaa aloitetta kokouksessaan 12.2.2013 § 15
ja on tällöin todennut seuraavaa:
”Tolkintien nopeusrajoituksia on teknisen osaston toimesta tarkkailtu tallentavan nopeusnäyttötaulun avulla useita kertoja. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta,
että pieniä nopeusrajoitusten ylityksiä on useita, kun taas reiluja nopeusrajoitusten
ylityksiä on kohtuullisen vähän.”
Tilanne ei ole muuttunut ratkaisevasti aiheen edellisen käsittelyn jälkeen.
TJ:N
EHDOTUS:
- Todetaan, että pieniä nopeusrajoitusten ylityksiä ei voida välttää hidasteita rakentamalla
-

Tarkkaillaan Tolkintien ajonopeuksia säännöllisesti. Mikäli ajonopeudet kasvavat,
otetaan asia uudelleen käsittelyyn.

-

Todetaan aloite teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄSTÄ PEIPPOOSEN ASUNTOALUEELTA
KYLKKÄLÄN KOULULLE
Tekn. ltk 29 §
Kuntalaisaloitteessa on esitetty 13.10.2017, että Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle tehtäisiin kevyen liikenteen väylä. Aloite on liitteenä.
Liikennejärjestelyt Peippoosen asuinalueelta valtatielle ovat nykymuodossa hankalat. Tervajoen liikennejärjestelyjä selvitetään Tervajoen asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tervajoen osayleiskaavassa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja kevyenliikenteenväylälle Peippoosesta Kylkkälän koululle.
Vuoden 2018 talousarviossa on myönnetty 100.000 euron investointimääräraha
Peippoosen alueen tiestön rakentamiseen. Myönnetyllä määrärahalla ei kyetä toteuttamaan kevyenliikenteen väylää koko esitetylle matkalle. Määrärahalla voidaan
vuoden 2018 aikana toteuttaa suunnittelu valitun ratkaisun mukaan, sekä pienehkö
osa kevyenliikenteenväylästä.
Kevyenliikenteenväylän suunnittelusta Peippoosen asuntoalueelta Kylkkälän koululle on pyydetty tarjous keväällä 2018. Tarjouksen yhteydessä on käsitelty erilaisia
ratkaisuja mm. moottoriliikenteen kululle junanradan ylitse / alitse.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa suurempana kokonaisuutena kokouksessaan
23.4.2018.
TJ:N
EHDOTUS:
-

Todetaan että aloitteessa esitettyä hanketta on lähdetty viemään eteenpäin

-

Todetaan aloite teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi

PÄÄTÖS:
Keskustelun edetessä tekninen johtaja muutti päätösesitystään kuulumaan seuraavasti:
-

P. Kytöharjun esityksen pohjalta jatketaan valmistelua kevyenliikenteen reitistä
Rullontien kautta.
Todetaan aloite teknisen lautakunnan osalta keskeneräiseksi

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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KUNTALAISALOITE KATUVALOISTA OSALLE PERTTILÄNTIETÄ
Tekn. ltk 30 §
Kuntalaisaloitteena on esitetty 28.11.2017, että Perttiläntielle, parin kilometrin matkalle laitettaisiin katuvalot. Aloite on liitteenä.
Perttiläntie on valtion pidettävä tie eikä kunta voi näin ollen rakentaa sen varteen katuvalaistusta ilman valtion tieviranomaisen lupaa. Valaistuksen rakentaminen kuuluu
pääsääntöisesti valtiolle.

TJ:N
EHDOTUS:
-

Todetaan, että tekninen toimi neuvottelee katuvalaistuksen rakentamisesta Perttiläntielle valtion tieviranomaisen kanssa

-

Todetaan aloite teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TIEN SULKEMINEN JA KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEEN LUOVUTTAMINEN KÄYTTÖÖN
RALLIKILPAILUN AJAKSI
Tekn. ltk. 31 §
Pohjanmaa Ralli Ry pyytää 6.4.2018 saapuneella, liitteenä olevalla kirjeellään tekniseltä lautakunnalta lausuntoa kadun tilapäistä sulkemista varten 16.6.2018 klo 08:00
– 21:00 väliselle ajalle. Kilpailun järjestäjän tulee toimittaa lausunto poliisille nähtäväksi saadakseen luvan rallikilpailun järjestämiseen. Pyynnössä esitetään, että kadut suljettaisiin koulukeskuksen piha-alueen ympäristössä liitteenä esitetyn kartan
alueella.
Kartassa esitetyn mukaisesti kirjaston asiakkaille jäisi pysäköintitilaa käyttöön.
Hallintosäännön § 31 mukaan teknisen lautakunta tehtävänä on ”tiehallintoviranomaistehtävät”.
Tekninen johtaja on käynyt jo aiemmin alustavaa keskustelua aiheesta Pohjanmaa
rallin puheenjohtajan kanssa ja näissä keskusteluissa esille tulleet asiat (mm. liikenteenohjaus, järjestyksenvalvonta, alueen siivoaminen yms.) on huomioitu pyynnössä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

TJ:N
EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää
-

antaa Pohjanmaa Ralli ry:lle liitteenä olevan lausunnon ja

-

myöntää luvan katujen sulkemiselle lausunnon pyytäjän esittämän kartan mukaisesti

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tekninen lautakunta
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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: 26, 27, 31

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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

26, 27, 31

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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