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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 13.8.2019 § 58

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 13.8.2019 § 59

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Maria Luhtala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 13.8.2019 § 60
1.

Hankintapäätös, Asfaltointiurakoitsijan valinnasta 2019, 28.6.2019 § 24.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset kolmelta alan urakoitsijalta. Määräaikaan
27.6.2019 klo 14.00 mennessä tarjoukset saatiin kahdelta urakoitsijalta. Tekninen
johtaja on valinnut kauden 2019 asfaltointiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Sundström Ab Oy:n urakan kokonaishinta 63 239,85€ (alv0%).
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2019
Tekn.ltk 13.8.2019 § 61
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 24.1.2011 § 29 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 33,3 %. 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 eivät toteudu täysimääräisenä, johtuen alentuneista maavuokrista.
Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöhuolto 5050:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Toteutuma on suurempi kuin suunniteltu, johtuen uuden maankaatopaikan perustamiskustannuksista. Selvitetään ylitys seuraavan tarkastelun yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Metsätilat 5600:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Rakennuskaavatiet 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Vesilaitos 5300:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Viemärilaitos 5310: (sis jätevesiyhtiö)
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti vaikka tasaisella jakautumalla
kustannuksia on kertynyt liikaa.
Tukipalvelujen hallinto 5900
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöt 5910
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Uimahalli 5920
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Yleiset alueet 5930
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ateriahuolto 5940
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ruokahuolto 5950
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Siivous 5960
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA
Tekn.ltk 13.8.2019 § 62

Insinööri Jukka Kosonen on 25.6.2019 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä
pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksista viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteessä on esitetty vapautusta hakeva kiinteistö. Vapautusta hakeva kiinteistö sijaitsee Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella.
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 Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TUOMAANTIEN JA KENTTÄTIEN KATUSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN
Tekn.ltk 13.8.2019 § 63
Hallintosäännön 32§ mukaan tekninen lautakunta päättää kadunrakennussuunnitelmien hyväksymisestä.
Tuomaantie ja Kenttätien katusuunnitelmat ovat Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
(MRA) 43 §:n mukaisesti olleet nähtävillä 23.7. – 6.8.2019 välisen ajan Isonkyrön
kunnanviraston ilmoitustaululla sekä 23.7. – 1.8.2019 välisen ajan myös Isonkyrön
kunnan kirjastossa sen aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä osallisille on lisäksi lähetetty kirje nähtävillä olosta.
Nähtävilläoloaikana suunnitelmaan on käyty tutustumassa, mutta siihen ei ole tullut
muistutuksia.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Tuomaantie ja Kenttätien katusuunnitelmat
30.5.2019 päivättyjen suunnitteluasiakirjojen mukaisesti ja antaa tekniselle johtajalle
valtuudet jatkossakin asettaa katusuunnitelmat nähtäville minkä jälkeen suunnitelmat
tuodaan lautakunnalle vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TUOMAANTIEN, KENTTÄTIEN JA TERVAJOEN ALUEEN KUIVATUSVERKOSTON RAKENTAMINEN

Tekn.ltk 13.8.2019 § 64
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksyn talousarvion 2019, jossa on varattu
100.000 euron määräraha Tuomaantie ja Kenttätien rakentamiseen sekä 75.000 euron määräraha Tervajoen kuivatusverkoston jatkorakentamiselle.
Ramboll Finland Oy on laatinut Tuomaantien ja Kenttätien katu- ja kuivatussuunnitelmat sekä Tervajoen alueen kuivatusverkoston 31.5.2019 päivätyt suunnitelmat.
Tekninen toimi on pyytänyt em. rakennushankkeista tarjouspyynnöt, joiden aineistot
olivat ladattavissa 20.6.2019 alkaen WeTransfer pilvipalvelusta. Tieto tarjouspyynnöstä sekä latauslinkki on lähetty yhteensä kymmenelle alan urakoitsijalle. Tarjouspyyntöaineiston latasi pilvipalvelusta yhteensä yhdeksän urakoitsijaa.
Tarjoukset on tullut jättää suljetussa kirjekuoressa 15.7.2019 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi kolme urakoitsijaa. Tarjousten avauksesta
on laadittu pöytäkirja. Edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelu 5.8.2019.
Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin kokonaishinta.
Saatujen urakkatarjousten kokonaishinnat (alv 0%):
Juhan Paja Oy
R.Asikainen Oy
Maunuksela Oy

116 300,00 €
151 200,00 €
173 100,00 €

Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Hallintosäännön 32 § kohdan 1 mukaan tekninen lautakunta päättää urakoitsijan valinnasta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää valita Tuomaantien, Kenttätien sekä Tervajoen kuivatusverkoston urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt
Juhan Paja Oy.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PEIPPOOSEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN VÄLILLE KOLHONTIESIUKUNTIE

Tekn.ltk 13.8.2019 § 65
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksyn talousarvion 2019, jossa on varattu
110.000 euron määräraha kevyenliikenteenväylän rakentamiselle Peippoostentielle
välille Kolhontie – Siukuntie. Nyt rakennettava osuus yhdistää Peippoostentielle aikaisemmin rakennetut kevyenliikenteen väylät kokonaisuudeksi joka päättyy Harvakyläntielle.
Ramboll Finland Oy on laatinut kevyenliikenteenväylän rakentamisesta 31.5.2019
päivätyt suunnitelmat. Tarjouspyyntöaineistot olivat ladattavissa 20.6.2019 alkaen
WeTransfer pilvipalvelusta, josta tieto ja latauslinkki on lähetty yhteensä kymmenelle
alan urakoitsijalle. Tarjouspyyntöaineiston latasi pilvipalvelusta yhteensä yhdeksän
urakoitsijaa.
Tarjoukset on tullut jättää suljetussa kirjekuoressa 15.7.2019 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi neljä urakoitsijaa. Tarjousten avauksesta
on laadittu pöytäkirja. Edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelu 1.8.2019.
Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin kokonaishinta.
Saatujen urakkatarjousten kokonaishinnat (alv 0%):
Destia Oy
Juhan Paja Oy
R. Asikainen Oy
Maunuksela Oy

95 781,00 €
118 300,00 €
124 200,00 €
127 740,00 €

Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Hallintosäännön 32 § kohdan 1 mukaan tekninen lautakunta päättää urakoitsijan valinnasta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää valita Peippoostentien kevyenliikenteenväylän urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Destia Oy:n.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO ISONKYRÖN POHJAVESIALUIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSEHDOTUKSISTA
Tekn. ltk 13.8.2019 § 66

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää
28.6.2019 päivätyssä lausuntopyynnössä Isonkyrön kunnalta lausuntoa pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksesta.
Lausuntopyynnössä ELY-keskus esittää niiden pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten muutosehdotukset, joiden pääsijaintikunta on Isokyrö. Lausunnot pyydetään
pohjavesialueen pääsijaintikunnan lisäksi maakunnan liitolta, vedenottajilta sekä niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai
luokituksella voi olla vaikutusta. Pohjavesialueista kuulutetaan kuntakohtaisesti pohjavesialueiden pääsijaintikunnan mukaan.
Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden mukaan ja ELY-keskus on luokitellut pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:
- 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään
tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
Tähän luokkaan ELY-keskuksen ehdottamat pohjavesialueet ovat Kokkokangas,
Sarvikangas, Jokiperä ja Suolainen.
-2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa
tarkoitettuun käyttöön
-E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on
suoraan riippuvainen.
-Lisäksi pohjavesialue luokitus esitetään poistettavaksi Orismala ja Peippostenpappila nimisiltä nykyisiltä pohjavesialueilta.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että pohjavesialueiden luokituksella (1-,
2- tai E-luokalla) on informatiivinen arvo, koska lainsäädäntö, joka suojelee pohjavettä ja kyseisiä ekosysteemejä, on voimassa luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolellakin.
ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon perusteella. Lausunnot pyydetään lähettämään EteläPohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 30.8.2019 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan ELY-keskukselle:
-

että Peippoosten pohjavesialue (1015251) säilytetään pohjavesiluokiteltuna alueena.
Lautakunta perustelee päätöstään Isonkyrön kunnan vesihuollon varautumissuunnitelmalla, missä Peippoosten pohjavesialue on todettu tärkeäksi varavesivarannoksi. Jos kunnan aktiivikäytössä olevat pohjavesialueet ovat saastuneet, Peippoosen pohjavesialue voidaan ottaa käyttöön. Peippoosen pohjavesialue on merkittävä myös sijaintinsa puolesta, koska se sijaitsee Tervajoella kaukana kunnan nykyisistä pohjaveden ottopaikoista.

-

PÄÄTÖS:

Muihin lausuntopyynnössä esitettyihin luokituksiin lautakunnalla ei ole huomautettava.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tekninen lautakunta
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KIINTEISTÖJEN PTS-toimenpideohjelma vuosille 2019-2025
Tekn. ltk 13.8.2019 § 67

Tekninen toimi on kartoittanut yhdessä insinööritoimisto Granlund Pohjanmaan
kanssa Isonkyrön kunnan omistamat kiinteistöt ja laatinut kiinteistöille PTS (pitkän
tähtäimen suunnitelma). Työ laadinnan yhteydessä haastateltiin kiinteistöjen huoltoja käyttöhenkilöstöä. Kaikista kiinteistöistä kartoitettiin LVIAS- sekä rakennepuolen
peruskorjaustarpeet 5-10 vuoden ajanjaksolle.
Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman on tarkoitus toimia työkaluna kiinteistöjen korjausinvestointien ja huoltotoimien suunnitelmallisessa toteuttamisessa. PTS
on myös pohjatietona kiinteistöjen korjausvelan teknisen nykyarvon määrittämisessä. Yhteenvetoraportti laaditusta PTS-suunnitelmasta.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
- merkitä kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman valmistumisen tiedokseen
sekä
-

PÄÄTÖS:

hyödyntää sitä jatkossa talousarvion laadinnassa sekä kiinteistöjen korjausinvestointien suunnittelussa.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Tekn. ltk 13.8.2019 § 68
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2019 hyväksynyt tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2018.
Teknistä lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut asetettujen tavoitteiden toteutuneen koko teknisen toimen vastuualueella pääosin hyvin. Teknisen toimen henkilömuutokset ja uudet tehtävät ovat osaltaan vaikuttaneet tavoitteiden toetutumiseen. Tavoitteet on todettu ainakin osittain toiminnan mittaamiseen soveltumattomiksi ja näitä on muutettu vuodelle 2019.
Arviointikertomuksessa tekniselle lautakunnalle osoitetut havainnot ja suositukset
1. Hulevesien hallintasuunnitelman laadinta ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti.
2. Yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuuden ja kustannusten selvittäminen kunnanhallitukselle ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti.
3. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että teknisen lautakunnan palvelualueella tavoitteiden asettamiseen on kiinnitetty huomiota ja vanhat tavoitteet on todettu ainakin
osittain toiminnan mittaamiseen soveltumattomiksi ja näitä on muutettu vuodelle
2019.
4. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että arviossa sisäisen valvonnan järjestämisestä
on nostettu esille toimenpiteiden dokumentoinnissa (esim. työmaakokouksien pöytäkirjat) havaitut tarkentamisen tarpeet ja että tähän on nyt kiinnitetty huomiota.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selvityksenään seuraavaa;
-

Tavoitteena olleet hulevesienhallintasuunnitelma sekä yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuuden ja kustannusten selvittäminen ovat uudelleen kuluvan vuoden tavoitteena ja niiden laadinta toteutuu kuluvan vuoden aikana

-

Teknisen lautakunnan palvelualueella käytettyjen tavoitteiden toteutumisen mittaaminen ja erilaiset tunnusluvut ovat olleet mittareina osin haastavia. Kuluvan
vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä tekninen lautakunta on kehittänyt ja
muuttanut mittareita vuodelle 2019.
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Toimintojen ja rakennushankkeiden dokumentointiin on kiinnitetty huomiota ja
mm. työmaakokousten pöytäkirjat on kuluvan vuoden aikana tuotu sähköisessä
muodossa teknisen lautakunnan nähtäväksi.

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 63, 67
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. Asian-osaisen 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:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
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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.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 63, 67
___________________________________________________________________
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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MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
Pykälät: 64, 65
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 asian-osainen 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.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajanPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kohdasta. 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 _______ / _______
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