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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 184 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 185 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reino Hintsa ja Jouni Mäkynen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UMPIAITA -NIMISEN TILAN JA MÄÄRÄALAN UUSIHAKA -NIMISESTÄ TILASTA
KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 186 §
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lapinmäen asemakaavan 22.3.2018 § 7.
Liitteen mukaisella kauppakirjaluonnoksella kunta ostaisi yksityiseltä maanomistajalta
Lapinmäen alueelle kaavoitettua lähivirkistysaluetta (VL). Kauppakirjaan kuuluvat
Umpiaita -niminen tila (pinta-ala 4870 m2) kokonaisuudessaan sekä 3600 m2:n määräala Uusihaka -nimisestä tilasta. Neliöhintana on käytetty 1,50 € / m2. Kauppahinta
olisi 12.705 euroa.
Kauppakirjaluonnoksen julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

19.11.2018

299

ÄIJÄNKYTÖ -NIMISEN TILAN KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 187 §
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lapinmäen asemakaavan 22.3.2018 § 7.
Liitteen mukaisella kauppakirjaluonnoksella kunta ostaisi yksityiseltä maanomistajalta
Lapinmäen alueelle kaavoitettua lähivirkistysaluetta (VL). Kauppakirjaan kuuluu Äijänkytö -niminen tila (pinta-ala 1700 m2) kokonaisuudessaan. Neliöhintana on käytetty
1,50 € / m2. Kauppahinta olisi 2.550 euroa.
Kauppakirjaluonnoksen julkiset tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukainen kauppakirja hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON 8.11.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall 188 §
Kunnanvaltuuston 8.11.2018 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella/ Oikaisukehotus

•

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

•

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

•

Vaalikelpoisuuden menettäminen ja varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan

•

Hallintosäännön hyväksyminen

•

Tuloveroprosentin vahvistaminen

•

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

•

Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2018-2023

•

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 hyväksyminen

•

Tilintarkastustarjoukset

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
- toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 8.11.2018 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole
lakien tai asetusten vastaisia;
- panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1-8/2018
Khall 189 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan 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.
Tasaisella toteutumalla neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 66,6
(8kk/12kk), mikäli tulot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat - lisiä lukuun ottamatta. Myös muut kulut (esim. palvelujen ja tarvikkeiden ostot ja vuokrat)
on kirjattu sille kuukaudelle, jolloin meno on aiheutunut, mikäli se on laskutusaikataulun vuoksi mahdollista. Kirjaustavasta johtuen ko. kuukauden toteutumaraportti
saadaan kuukauden viiveellä.
Yleishallinnon ja talouden osalta käyttösuunnitelmat on hyväksynyt kunnanhallitus,
joka myös kuntalain mukaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Yleishallinnon ja talouden toteutumavertailu 1-8/2018 on liitteenä.
Vaalit-tulosyksikkö sisältää presidentinvaaleista aiheutuneita kuluja. Talousarviossa
oli varauduttu myös maakuntavaaleihin, jotka eivät toteudu vuonna 2018. Näin ollen
tulot eivätkä menot toteudu budjetoituna, kuitenkin niin, että toimintakate ei ylity.
Hallintopalveluissa henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet vähän suurempina kuin tasaisella toteutumalla. Henkilöstökulut tasoittunevat
loppuvuodesta joulukuulle kirjattavasta kertaerästä huolimatta. Palveluiden ostot
ovat toteutuneet 48,5 %, mikä ei vielä sisällä pääasiassa loppuvuoteen kohdistuvia
ohjelmistojen päivityskuluja. Avustusten toteutumaprosentti on 32,9 %, kuluja kertyy

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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vielä kesätyötukien maksuista elokuun jälkeen. Vuokrat ovat toteutuneet budjetoidusti. Kokonaisuudessaan hallintopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Luottamuselimet -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen (40,7
%), koska kokouspalkkiot maksetaan puolivuosittain. Määrärahojen riittävyys riippuu
mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden kunnanhallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokouksien määrästä. Luottamuselimet -tulosyksikkö sisältää
myös tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut.
Muu yleishallinto sisältää mm. Pohjanmaan liiton ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksuosuudet, jotka laskutetaan alkuvuodesta. Verotuskustannukset tiliöidään neljännesvuosittain, mistä johtuen toteutumassa on kuuden kuukauden kustannukset.
Pelastuslaitos on toteutunut lähes talousarvion mukaisena, tulosyksikön tilinpäätös
alittanee talousarvion.
Maaseutupalvelut -tulosyksikön menomäärärahojen toteutuma on alhainen, koska
Seinäjoen kaupunki laskuttaa palvelusta vain kahdesti vuodessa.
Yleishallinto ja talous -tehtäväalue kokonaisuutena toteutuu vuonna 2018 talousarvion mukaisena eikä talousarviomuutoksia tarvitse tehdä.

Muiden tehtäväalueiden toteutuminen
Kunnanhallituksen elinkeino- ja kaavoitusjaosto sekä lautakunnat ovat käsitelleet
tammi-elokuun osavuosiraportit kokouksissaan. Toimielinten osavuosiraporttien mukaan jokaisen tehtäväalueen ennakoidaan pysyvän talousarviossa. Osassa tehtäväalueista tullee merkittäviä menomäärärahojen alituksia. Esimerkiksi toimeentuloturva-tehtäväalueella menomäärärahojen toteutumaprosentti tammi-elokuulta on
38,7 % ja menomäärärahat alittunevat yli 100.000 euroa. Niin ikään tukipalvelut-tehtäväalueella menomäärärahojen toteutumaprosentti on 58,6 % ja menomäärärahat
alittunevat yli 200.000 euroa.
Kaikkien tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-8/2018 ovat liitteenä.

Koko kunnan talousarvion toteutuminen ja poikkeamat
Koko kunnan tuloslaskelman toteutumavertailu 1-8/2018 on liitteenä.
Toteutumaraportin mukaan koko kunnan toimintatuottojen toteutumaprosentti
tammi-elokuun toteutumassa on 66,8 % ja toimintakulujen 62,0 %. Verotuloja on
saatu 10,82 milj. euroa, joka on 70,6 % budjetoidusta. Koko vuoden verotuloja heikentää marraskuun negatiivinen tilitys. Viimeisin arvio vuoden 2017 verotilityksestä
on saatu 30.10.2018 ja sen mukaan marraskuussa maksettavat oikaisu- ja palautusosuudet ovat yhteensä 1,56 milj. euroa. Näin ollen verotulot jäänevät budjetoidusta
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n. 0,5 milj. euroa vuonna 2018. Valtionosuuksia on saatu 8,63 milj. euroa (67,3 %).
Vuosikate tammi-elokuulta on n. 2,89 milj. euroa.
Kirjaustavasta johtuen vuoden 2018 tammi-elokuun toteutuma sisältää lähes kaikki
ko. ajanjaksolle kohdistuvat menot. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhteistyöorganisaatioiden laskutusaikatauluista johtuen toteutuma sisältää muutamia vain kerran
vuodessa laskutettavia menoeriä ja toisaalta jokainen yhteistyöorganisaatio ei ole
laskuttanut vielä lainkaan vuoden 2018 menoja, myös osa toimintatuotoista puuttuu
laskutusaikatauluista johtuen.
Koko kunnan toimintatuottoja nostaa muihin toimintatuottoihin sisältyvät lastenhuollon kertaluonteiset korvaukset 190.000 euroa. Koko kunnan henkilöstökulujen toteutumaprosentti tammi-elokuussa on 66,5 %. Lopulliseen henkilöstökulujen toteutumiseen vaikuttaa loppuvuoden vuosilomat sekä tammikuussa 2019 maksettava kertaerä, joka kirjataan joulukuulle 2018. Asiakaspalvelujen ostoista on toteutunut 7,49
milj. euroa (61,5 %), mikä on lähes 450 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017
vastaavana ajankohtana (7,94 milj. euroa vuonna 2017). Vuodelle 2018 erikoissairaanhoidon ostoihin on budjetoitu 6,20 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ostot ovat
olleet tammi-elokuussa 2018 Isossakyrössä 3,69 milj. euroa, kun vuonna 2017 vastaavana ajankohtana ne olivat 4,20 milj. euroa eli laskua vastaavaan ajankohtaan on
yli 0,5 milj. euroa.
Edellä esitetystä johtuen koko kunnan talousarvio toteutunee budjetoitua paremmin
verotulojen laskusta huolimatta. Tammi-elokuun toteutuman perusteella kuluvan
vuoden tuloksen odotetaan olevan yli miljoona euroa ylijäämäinen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi em. selostuksen sekä liitteiden mukaiset kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toteutumavertailun 1-8/2018 ja kunnan tuloslaskelman toteutumavertailun 1-8/2018 ja tehtäväalueiden toteutumavertailut 1-8/2018.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOPIMUS TALTEENOTETUN ELÄIMEN TILAPÄISESTÄ HOIDOSTA SEKÄ SOPIMUS ELÄINSUOJELULLISISTA SYISTÄ TEHTÄVÄSTÄ ELÄIMEN KIINNIOTOSTA JA MUISTA TOIMENPITEISTÄ
Khall 190 §
Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten
seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä
on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä,
muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai
haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta
aiheutuneista kustannuksista.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.3.2018 § 47 hyväksynyt ostopalvelusopimuksen Koiramäen Majatalon kanssa talteenotettujen eläinten hoidon järjestämiseksi.
Nanne Korpivaara Koiramäen Majatalolta on irtisanonut ko. sopimuksen 22.8.2018
päivätyllä kirjeellään. Sopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika.
Talteenotettujen eläinten tilapäisestä hoidosta on neuvoteltu edelleen Nanne Korpivaara/Koiramäen Majatalon kanssa siten, että solmittava sopimus olisi nykyisen kaltainen poislukien eläinsuojelullisista syistä huostaanotetut eläimet, joista solmittaisiin
erillinen sopimus toisen toimijan kanssa, josta Sami Hahtola/Hahtolan liha on
16.10.2018 antanut erillisen tarjouksen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi
- liitteen mukaisen sopimuksen Nanne Korpivaara/Koiramäen Majatalon kanssa
talteenotettujen eläinten hoidon järjestämiseksi 23.11.2018 alkaen
- liitteen mukaisen sopimuksen Sami Hahtola/Hahtolan liha kanssa eläinsuojelullisista syistä eläinten kiinniottamiseksi ja eläinsuojelulain luvun 10 mukaisiksi toimenpiteiksi 23.11.2018 alkaen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OHJEET YHYRES-KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN JÄSENIKSI
Khall 191 §
Isonkyrön kunnanhallitus on 11.12.2017 § 214 valinnut kunnan vuosikokousedustajaksi Pirkko Viljanmaan Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin ja antanut
ohjeet kunnan edustajiksi hallituksessa Jouni Mäkysen ja tämän varahenkilöksi Johanna Talson vuodelle 2018. He ovat molemmat toimineet Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n hallituksessa sääntöjen salliman ajan, joten he eivät enää voi toimia kunnan
edustajina v. 2019.
Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenyys
voi kestää maksimissaan kuusi peräkkäistä vuotta. Kuntien edustajien toimikausi on
yleensä ollut vaalikauden mittainen neljä vuotta. Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n hallitus valitaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä pidettävässä vuosikokouksessa. Kuntavaalien siirryttyä kevääseen vuosikokous on päättänyt, että kuntien valitsemat edustajat aloittavat yhdistyksen hallituksessa sen jälkeen, kun kunnat ovat
heidät nimenneet.
Yhyres-kehittämisyhdistys ry pyytää 1.11.2018, että Isonkyrön kunta nimeää yhdistyksen hallitukseen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen 1.1.2019 alkaen
valtuustokauden loppuun.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

PÄÄTÖS:

antaa ohjeet Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä 1.1.2019 alkaen valtuustokauden loppuun saakka.

Ehdotus hyväksyttiin ja Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäseneksi ehdotetaan 1.1.2019 alkaen valtuustokauden loppuun saakka Jari Viertola ja varajäseneksi
Sirkku Rajamäki.
Merkittiin, että Miko Heinilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
18.53.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KORTTELIN 110 KAAVAMUUTOS
Jaosto 11.6.2018, 32 §
Tekninen johtaja on 18.4.2018 tilannut korttelin 110 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostuksen, kaavakartan, lausuntopyynnöt, kuulutukset ja aineistotoimitukset FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä.
Suunnittelualue sijoittuu Kyrööntien Kyrönjoen ylittävän sillan pohjoispuolelle itä-rannalle Perttiläntien ja joen väliin. Alueella on vanha koulurakennus pihoineen. Tontin
reunoilla on puustoa. Rakennuksen pitkä sivu on joelle päin.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavamerkintää siten, että vanha
koulurakennus on mahdollista remontoida asunnoiksi.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jaetaan elinkeino- ja kaavoitusjaoston jäsenille oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(liite).
Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaluonnosta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.52.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 25.6.2018, 37 §
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Asemakaavaluonnos ja luonnosvaiheen kaavaselostus julkaistaan osoitteessa:
http://www.skjkl.fi/Isokyro/Kortteli110/
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

asetetaan korttelin 110 koskevan asemakaavan luonnosaineisto yleisesti
nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRA 30 § tarkoittamalla tavalla;
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-

PÄÄTÖS:

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä.

Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaluonnosta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.43-17.16.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 17.9.2018, 42 §
Korttelin 110 asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on ollut nähtävillä 2.7.2018–
1.8.2018 välisen ajan.
Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia määräaikaan mennessä. Viranomaisten
antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Asemakaavaehdotus ja ehdotusvaiheen kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään korttelin 110 koskevan asemakaavan kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä.
Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaehdotusta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.45
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 5.11.2018 § 50
Korttelin 110 asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus ja kaavaselostus on
ollut nähtävillä 20.9.2018– 22.10.2018 välisen ajan.
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Ehdotuksesta jätettiin yksi yksityinen muistutus määräaikaan mennessä. Viranomaisten antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät
kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että korttelin 110 asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin
__________

Khall 19.11.2018 § 192
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että korttelin 110 asemakaava ja kaavaselostus hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 193 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

8.10.2018
30.10.2018

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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ILMOITUSASIAT
Khall 194 §
1. Rakennustarkastajan MRA 67:n mukainen tiedotus 24.10.2018/
Purkamislupahakemus

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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LIIKUNTAHALLIN URAKOITSIJAVALINTA
Toimikunta 9.11.2018, § 22
Kunnanvaltuusto on 9.11.2017 § 55 hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020 investointiosan siten, että talousarviovuodelle 2018 rakentamiseen
on varattu menoja 2.000.000 euroa ja tuloja 450.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2019 menoja 1.700.000 euroa ja tuloja 300.000 euroa. Investointihankkeen
investointimenon edellytyksenä on rahoitusosuuden saaminen suunnitelman mukaisesti.
Kunnanhallitus on 23.10.2018 § 183 tehnyt kunnanvaltuustolle ehdotuksensa vuoden
2019 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021. Talousarvioehdotuksen investointiosassa talousarviovuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja
2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa.
Rakennustoimikunta on 13.9.2018 sekä 16.10.2018 hyväksynyt liikuntahallin tarjouspyyntöasiakirjat.
Tarjouspyynnön kohteena on KVR-urakkaan kuuluvat tehtävät ja työt täysin valmiiksi
saatettuna. Urakka perustuu tilaajan määrittelemiin sitoviin piirustuksiin, rakennustapaselityksiin ja suunnitteluohjeisiin.
Urakoista on julkaistu tarjouspyyntö HILMA-portaalissa 20.9.2018. Tarjoukset on tullut jättää kunnalle 9.11.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjousten avaustilaisuus on järjestetty 9.11.2018 klo 12.00 alkaen.
Urakoitsijan valintaperusteena on ollut halvin hinta. Urakoitsijalta ja projektiorganisaatiolta vaadittavat vähimmäisvaatimukset ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.
Kunnanhallituksen 11.6.2018 § 107 päätöksen mukaan rakennustoimikunta:
1. vastaa liikuntahallin rakennuttamisen hallinnoimisesta ja toteuttamisesta,
2. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hankkeen lopulliset suunnitelmat,
3. päättää hyväksyttyihin lopullisiin suunnitelmiin mahdollisesti tehtävistä vähäisistä
muutoksista,
4. päättää hankkeen suorittamistavasta,
5. tekee esityksen kunnanhallitukselle urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä hallintosäännön mukaisesti,
6. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta,
7. informoi kunnanhallitusta hankkeen etenemisestä.
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka koskevat
urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä kohteissa, joiden kustannukset tai
talousarvioon varattu määräraha on yli 600 000 euroa, valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella.
Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko urakkahinnoista jaetaan kokouksessa.
Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta

PÄÄTÖS:

-

merkitsee tiedoksi, että määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet seuraavat rakennusurakoitsijat;
Hämäläiset Oy
Lujatalo Oy
Mäenpää Rakennus Oy
Nordic Byggtjänst Ab
PEAB
Rakennus K.Karhu Oy
Siklatilat Oy
WasaGroup Oy
YIT Talo Oy

-

merkitsee saadut tarjoukset tiedokseen ja toteaa, että Nordic Byggtjänst Ab:n tarjous hylätään, koska se ei täytä tarjouspyynnössä esitettyä vähimmäisvaatimusta
2016 liikevaihdon osalta.

-

päättää kutsua selonottoneuvotteluun LujaTalo Oy:n ja WasaGroup Oy:n edustajat.

-

päättää, että tilaajan puolelta selonottoneuvotteluihin osallistuvat; rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa, rakennustoimikunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
hänen sijaisensa ja tekninen johtaja.
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi päätettiin, että rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa sopii selonottoneuvottelujen aikataulun osapuolten kanssa.
__________

Toimikunta 19.11.2018 § 26
Rakennustoimikunnan nimeämät edustajat ovat käyneet selonottoneuvottelut kahden halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan Lujatalo Oy:n (13.11.2018) ja WasaGroup Oy:n (16.11.2018) edustajien kanssa.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle WasaGroup Oy:n KVRurakkatarjouksen 2.796.700,00 € (alv 0%) hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Khall 19.11.2018 § 195
Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko toimitetaan esityslistan oheismateriaalina selonottoneuvottelujen jälkeen. Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Liikuntahallin rakennustoimikunta kokoontuu ma 19.11.2018 klo 17.00 ennen kunnanhallituksen kokousta.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy rakennustoimikunnan ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen ja rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan klo 18.1618.33.
__________
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MUUT ASIAT
Khall 196 §
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti kutsua johtava ylilääkäri Tiina Perän ja kansliapäällikkö- ja toimialajohtaja Raija Rannan kuultavaksi Isonkyrön lääkäritilanteen kohentamiseksi.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 186, 187, 190
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. 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 osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 184, 185, 188, 189, 191, 192, 193, 194
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 186, 187, 190

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

19.11.2018

316

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
Pykälät: 195
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon*.
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on
liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite:
Isonkyrön kunta / kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö
Sähköpostiosoite: isokyro(at)isokyro.fi
Puhelin: (06) 4701 111
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
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II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn
perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi
myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

19.11.2018

318

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300
___________________________________________________
Päätös on lähetetty tiedoksi sähköisesti _______ / _______
Päätös on jätetty postin kuljetettavaksi _______ / _______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

