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Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 4.10.2021

Sofia Latvajärvi

Nina Väkeväinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 5.10.2021 alkaen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL 04.10.2021 § 356
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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Pöytäkirjantarkastajat
KHALL 04.10.2021 § 357
Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Latvajärvi ja Nina
Väkeväinen.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KHALL 04.10.2021 § 358
Hallintosäännön 124 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti toimielin voi esittelijän ehdotuksesta
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös:
_____________________

Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Talousarvion toteutumisraportti tammi - elokuu 2021
1476/03.030/2020
KHALL 04.10.2021 § 359
Talousarvion toteutumisen vertailu voidaan tehdä vain siten, että toteutuneita tuottoja ja kuluja verrataan talousarvioon. Ei siis voida verrata edellisen vuoden toteutumaan eikä edellisvuoden tilinpäätökseen, koska vuoden
2021 alusta toteutui Honkajoen liittyminen Kankaanpäähän ja talousarvio
on laadittu uuden kunnan toiminnalle. Historiatietoa ei tällaisesta kunnasta
ole.
Talousarvion toteutumisvertailu on tehty vain eurojen osalta. Neljännesvuosittain toteutumisvertailussa arvioidaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, kuten tehtiin kesäkuun raportissa.
Elokuun lopussa laskennallisesti määrärahasta saisi olla kulunut 8/12 eli
66,7 %. Näin ei kuitenkaan ole useimpien menolajien kohdalla. Mm. henkilöstömenoista 1.4. tulleiden palkankorotusten ja elokuussa maksettujen lomarahojen vuoksi saa olla kulunut korkeintaan 68,4 %. Edelleen palvelujen
ostoissa PoSan ja erikoissairaanhoidon kulut sisältävät n. puolet henkilöstömenoja ja toteutumaprosentti saa olla korkeintaan 67,5 % edellä mainituin perustein. Lisäksi PoSa laskuttaa ennakkona kuukausittain tasaerät talousarvion määrärahavarauksen - ei todellisen toteuman - mukaan, jolloin
lopullinen kustannus selviää vasta vuoden lopussa.
Talousarviossa kuntaliitosavustus budjetoitiin valtionosuustuloksi. Oikea
kirjaus on kuitenkin käyttötaloudessa ”tuet ja avustukset” tulosalueella ”kehitys”. Kuntaliitosavustuksen 1. erä (40% 3,5 M€:sta = 1,4 M€) on saatu
maaliskuussa 2021, kaksi muuta erää (à 1,05 M€) saadaan vuosina 2022
ja 2023. Talousarvion valtionosuustuloarvio on siis liian suuri ja vastaavasti
käyttötalouden tuloarvio liian pieni. Vuoden 2021 talousarviota muutettiin
tältä osin valtuuston päätöksellä 27.9.2021, mutta tämä muutos ei näy vielä
elokuun lopussa.
Kokonaisuutena talousarvion toteutuma elokuun lopussa ei sisällä mitään
hälyttävää.
Syyskuun lopun raportin perusteella tilivelvolliset arvioivat tarkemmin talousarvion määrärahojen riittävyyden ja tekevät tarvittaessa esitykset mahdollisista talousarvion muutoksista.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisvertailu tammi - elokuu 2021
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi - elokuu 2021 tiedoksi ja toimittaa sen myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Täytäntöönpano:

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto
Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
_____________________
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Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022 2024
305/01.018/2013
KHALL 04.10.2021 § 360
Satakunnan maakuntahallitus on 13.9.2021 kokouksessaan hyväksynyt
luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022 2024 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto.
Jäsenkuntien lausunnot luonnoksesta tulee toimittaa viimeistään perjantaina 8.10.2021 Satakuntaliittoon, kirjaamo@satakunta.fi tai Satakuntaliitto,
Kirjaamo, PL 260, 28101 Pori.
Satakuntaliiton perussopimuksen 3 §:n mukaan Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa.
Satakuntaliiton tehtävänä on:
• edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön turvaamista sekä valvoa maakunnan etua,
• vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa,
• hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtävät ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta
suunnittelusta, aluekehittämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä aluehallintoviranomaisille kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta,
• avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa,
• huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä
• huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä sille osoittamista tehtävistä.
Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta edeltävänä vuonna valmistuneen verotuksen kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien mukaisessa suhteessa.
Kankaanpään maksuosuus ensi vuodelle on 127.352 euroa.
Esityslistan liitteet:

Lausuntopyyntö Satakuntaliiton talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2024
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksella ei ole huomauttamista Satakuntaliiton vuoden 2022
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Satakuntaliitto

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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Hankintapäätös sähköenergian hankinnasta ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024
1471/03.037/2020
KHALL 04.10.2021 § 361
Hankinnan kohde
Kankaanpään kaupunki -ryhmä (Kankaanpään kaupunki, Kankaanpään
Asunnonhankinta Oy, Kankaanpään Yrityspalvelu Oy, Kiinteistö Oy Honkajoen Vuokratalot, Kiinteistö Oy Ruokopiha, Kiinteistö Oy Sorvanmäki ja
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy) on VENI Energian toimesta
pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta.
Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan
hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.
Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle aikajaksolle
tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.
Hinnan määräytyminen
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.
Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla määriteltyjä systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q)
ja vuosituote (YR) ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta
määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella
(best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyttää
toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös
spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja
aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä.
Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Helen Oy
Keravan Energia Oy
Kokkolan Energia
KSS Energia Oy
Oomi Oy
Parikkalan Valo Oy
Turku Energia Energiaratkaisut

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
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Valintaperusteet
Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.
Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2).
Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.
Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin
tarjous sai eniten pisteitä. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.
Suositus valittavasta toimittajasta
VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Parikkalan Valo Oy sen
tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.
Hankinnan arvo
Kankaanpään kaupunki -ryhmän sähköenergian hankinnan arvioitu vuosittainen kokonaishankinta-arvo on n. 470 000 euroa (alv 0 %).
Esityslistan liitteet:

Tarjousten vertailutaulukko
VENI Energia Oy:n suositus uudeksi sähköntoimittajaksi
Valmistelija Valmistelijat tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Hyväksytään sähköenergian toimittajaksi Parikkalan Valo Oy.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

VENI Energian toimesta tarjoajat
Kankaanpään kaupunki
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy
Kiinteistö Oy Honkajoen Vuokratalot
Kiinteistö Oy Ruokopiha
Kiinteistö Oy Sorvanmäki
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

_____________________
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Sitoutuminen työterveyspalveluiden yhteishankintaan 1.1.2022 - 31.12.2023
KHALL 04.10.2021 § 362
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (jäljempänä Posa) yhtymähallitus on 28.9.2021 pitämässään kokouksessa § 116 päättänyt työterveyspalveluiden hankinnan käynnistämisestä ja pyytänyt kiinnostuksensa
ilmaisseilta kunnilta sitoumuksen yhteishankintaan 6.10.2021 mennessä.
Posa on valmistellut työterveyshuollon kilpailutusta yhteistyössä kiinnostuksensa ilmaisseiden kuntien kanssa. Kankaanpään kaupungilta valmisteluun ovat osallistuneet hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko ja
työsuojelupäällikkö Krista Mustaniemi. Osallistuminen Posan työterveyspalveluiden kilpailutukseen on Kankaanpään kaupungille tarkoituksenmukaista.
Esityslistan liitteet:

Posan yhtymähallituksen päätös 28.9.2021 § 116
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää, että Kankaanpään kaupunki sitoutuu Posan
työterveyspalveluiden yhteishankintaan 1.1.2022 - 31.12.2023

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Posa

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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Vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
1777/00.000/2021
KHALL 04.10.2021 § 363
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 12. - 18.1.2022.
Vaalilain 9 §:ssä säädetään ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista muun muassa seuraavaa:
"Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi;
--3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos);
--Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys).
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty
vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot."
Vaalipäivän äänestyspaikat
Aluevaaleissa äänestysalueita on kolme.
Äänestyspaikkoina ovat toimineet kaupungin omat kiinteistöt, joiden osalta
tilojen varaaminen, vaalien käytännön järjestäminen ja puhelinyhteydet
vaalipaikoille ovat olleet vaivattomasti järjestettävissä. Vaalipaikat on pyritty sijoittamaan sellaisiin tiloihin, että ne soveltuvat myös liikuntarajoitteisten
äänestäjien käyttöön.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat
Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kotimaan
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n
jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n
jälkeen.
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Laitosäänestys
Laitosäänestys voidaan vaalilain mukaan järjestää sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa ja muissa kunnanhallituksen päätöksellä
määrätyissä toimintayksiköissä. Niissä asuintaloissa, joita ei voida pitää
sosiaalihuollon toimintayksikköinä on aikaisemmissa vaaleissa järjestetty
siihen oikeutetuille asukkaille kotiäänestys.
Laitoksissa suoritettava ennakkoäänestys järjestettiin Kankaanpäässä
vuoden 2021 kuntavaaleissa seuraavissa laitoksissa: Kanerva-koti, Kerttu-koti, Tapalankallion hoivakoti, Kankaanpään A-koti, Mäntykalliokoti, Palvelutalo Koivurinne, Tapalan sairaalan vuodeosasto, kuntoutuskeskus
Kankaanpää, Kuninkaanpuisto, Villa Rauhala sekä hoito- ja palvelukodit
Sinirinta, Kultakangas ja Ihanakallio.
Hallitus on antanut esityksen vaalilain muuttamisesta ja esityksessä ehdotetaan, että vaaleissa toimitettaisiin jatkossa laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä. Muutoksen
myötä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut voisivat äänestää laitosäänestyksessä.Kuntavaaleissa
2021 järjestettiin laitosäänestys väliaikaisen lakimuutoksen nojalla.Lain on
tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään
1.1.2022, jotta se olisi voimassa tammikuussa 2022 toimitettavissa aluevaaleissa.
Esityslistan liitteet:

Oikeusministeriön kirje 30.6.2021
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää
1. määrätä äänestysalueiden äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä
23.1.2022 seuraavasti:
Äänestysalue
1. Kankaanpää läntinen
2. Kankaanpää itäinen
3. Kankaanpää pohjoinen

Äänestyspaikka
Päiväkoti Impivaara
Kankaanpääsalin aula
Honkajoen virastotalo

2. määrätä vuoden 2022 aluevaalien yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi
seuraavat: S-Market (Asemakatu 1), K-Citymarket (Keskuskatu 39) ja
Honkajoen virastotalo (Porhontie 5), joihin kaupunginhallitus määrää seuraavat aukioloajat
S-Market ja K-Citymarket
12.–14.1.
keskiviikko–perjantai
15.1.
lauantai
16.1.
sunnuntai
17.–18.1.
maanantai ja tiistai

klo 9–18
klo 9–18
klo 12–18
klo 9–20

Honkajoen virastotalo
12.–14.1.
keskiviikko–perjantai
15.–16.1.
lauantai-sunnuntai
17.–18.1.
maanantai ja tiistai

klo 12–16
klo 11–14
klo 14–20
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3. määrätä, että ennakkoäänestyksen laitosäänestys järjestetään Kankaanpään kaupungissa seuraavissa laitoksissa: Kanerva-koti, Kerttu-koti,
Tapalankallion hoivakoti, Kankaanpään A-koti, Mäntykalliokoti, Palvelutalo
Koivurinne, Tapalan sairaalan vuodeosasto, kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kuninkaanpuisto, Villa Rauhala sekä hoito- ja palvelukodit Sinirinta,
Kultakangas ja Ihanakallio. Mikäli ehdotettu vaalilain muutos tulee voimaan, järjestetään laitosäänestys myös Niinisalon varuskunnassa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Väestörekisterikeskus
S-Market
K-Citymarket
Laitosäänestyspaikat
Vaalilautakunnat
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginkanslia

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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04.10.2021

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2022 aluevaaleja varten
KHALL 04.10.2021 § 364
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä (vuoden 2019)
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä
puolueita. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain
15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta
hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Yhdistymishallitus on päättänyt 10.8.2020 kokouksessaan, että äänestysalueita on kolme, Kankaanpää läntinen, Kankaanpää itäinen ja Kankaanpää pohjoinen.
Vaalien ulkomainonnan paikoista ja vaalien ulkomainonnasta on huolehtinut Rakennettu ympäristö -tulosalue.
Koronatilanteen epävarmuudesta johtuen on suositeltavaa, että varajäseniä nimetään riittävästi.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko
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Kaupunginhallitus valitsee jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin (Kankaanpää läntinen, Kankaanpää itäinen ja Kankaanpää pohjoinen) ja vaalitoimikuntaan.
Vaalien ulkomainonnan paikoista ja vaalien ulkomainonnasta huolehtii
Rakennettu ympäristö -tulosalue.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Täytäntöönpano:

Keskusvaalilautakunta
Rakennettu ympäristö -tulosalue
Valitut

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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04.10.2021

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
KHALL 04.10.2021 § 365
Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksen 27.9.2021.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Saman lain 96 §:n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."
Kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat 27.9.2021:
§ 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 14 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 15 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 2021
§ 16 Talousarvion toteutumisraportti tammi - kesäkuu 2021
§ 17 Muutoksia vuoden 2021 talousarvioon
§ 18 Talousarvio 2022
§ 19 Muutos hallintosääntöön / 21 § Toimivalta maaseutuhallinnossa ja lomituspalveluissa
§ 20 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta
§ 21 Eroanomus luottamustoimista / Eetu Dahl
§ 22 Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Opiskelijahuollon henkilöstön koulutus lyhytterapioihin
§ 23 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Liikenneympyrän rakentaminen Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteykseen
§ 24 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Soikankadun ja
Isohaankadun päällystäminen
§ 25 Ilmoitusasiat
§ 26 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Aamupala
perusopetukseen
§ 27 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Biokaasu- ja
maakaasutankkausasema Kankaanpäähän
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko
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Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan sekä päättää panna ne täytäntöön.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginkanslia

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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04.10.2021

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Aamupala perusopetukseen
1841/30.302/2021
KVALT 27.09.2021 § 26
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Aamupala perusopetukseen
Vanhempainilloissa syksyisin muistutetaan aamupalan tärkeydestä koululaisten jaksamiselle ja oppimiselle. THL:n kouluterveyskyselyn mukaan
Kankaanpäässä alakoulun neljännen ja viidennen luokan oppilaista ei syö
aamupalaa joka aamu 36 %. Yläkoulun kahdeksannen ja yhdeksännen
luokan oppilaista aamupalaa ei syö joka aamu 46 %. Kaikkina aamuina
aamupala jää syömättä 8 %:lla alakoululaisista.
Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä. Syömättä jääneet aamupalat näkyvät koulussa oppilaan
jaksamattomuutena, keskittymisen haasteina ja levottomuutena. Perheissä
voi olla lukuisia eri syitä miksi aamupala jää syömättä. Suuri osa vanhemmista käy töissä eikä ole aamulla katsomassa lapsensa perään. Lapselle
voi tulla kiire tai ruoka ei heti maistu. On mahdollista, että kotona ei ole
ruokaa. Perheissä, joissa aamupala säännöllisesti syödään, voivat aamun
toimet olla stressin aihe. Tarjoamalla aamupalamahdollisuuden kouluissa,
voisi Kankaanpää olla tukemassa perheitä arjessa ja se olisi kädenojennus
kaupungilta lapsiperheille. Se edistäisi myös profiloitumista lapsi- ja perhemyönteisenä kaupunkina.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki
tekee suunnitelman ja aloittaa aamupalamahdollisuuden tarjoamisen perusopetuksen oppilaille."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 04.10.2021 § 366
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Siivous- ja ruokapalvelu -palvelukokonaisuuden valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Siivous- ja ruokapalvelu
-palvelukokonaisuuden ja opetus ja kasvatus -tulosalueen valmisteltavaksi.
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Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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27.09.2021
04.10.2021

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Biokaasu- ja maakaasutankkausasema
Kankaanpäähän
1843/01.017/2021
KVALT 27.09.2021 § 27
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Autojen polttoaineena kaasujen käyttö on ympäristömyönteistä ja myös lisääntymässä. Kankaanpään alueella ei kaasutankkausasemaa vielä ole,
joskin suunnitelmissa on sellaisen rakentaminen Honkajoella.
Kuitenkin Kankaanpään alueelta on nykyisin pitkät tankkausvälimatkat ja
siksi olisi mitä perusteltavinta biokaasun ja maakaasutankkausaseman
saaminen pikaisesti Kankaanpäähän.
Esitämmekin Kankaanpään kaupungin ryhtymään toimenpiteisiin Casumin
kanssa tankkausaseman saamiseksi Kankaanpäähän."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 04.10.2021 § 367
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Elinkeinot -tulosalueen valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Elinkeinot -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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28.06.2021
09.08.2021
04.10.2021

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin
ottaminen mukaan Kankaanpään kaupungin strategiaan
1769/01.015/2021
Yvalt 28.06.2021 § 53
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Geoparkin keskeisimmät tehtävät ovat:
1. Kansainvälisesti arvokkaan geologian, elollisen luonnon sekä maisemien ja kulttuuriperinnön vaaliminen.
2. Ympäristökasvatus, jonka tarkoitus on kasvattaa ymmärrystä alueen ainutlaatuisuudesta ja opastaa alueen kestävässä hyödyntämisessä nyt ja
tulevaisuudessa.
3. Paikallistalouden kehittäminen kestävän matkailun ja ympäristökasvatuksen avulla.
Nämä perusajatukset tulee ottaa huomioon kaikilla Kankaanpään kaupungin strategian painopistealueilla. Geoparkilla on valtava määrä valmista
materiaalia ja työkaluja, joita voidaan käyttää mm. markkinoinnissa, opetuksessa, yritystoiminnassa, taiteessa, hyvinvoinnissa ja yhteisöllisyydessä. Geopark-statuksen hyödyntäminen vaatii kaupungilta aktiivista otetta,
muuten hyöty jää vähäiseksi."
Päätös:

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

_____________________
KHALL 09.08.2021 § 287
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vahahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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KHALL 09.08.2021 § 287
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vahahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 04.10.2021 § 368
Kankaanpään kaupungin visio on "Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä."
Kaupunkistrategia on jaettu erilaisiin osiin, srategiassa käytetään termejä
ohjaavat roolivalinnat, arvot, painopistealueet ja tavoitteet. Yhtenä painopistealueena on "matkailu ja kuntamarkkinointi", jossa tavoitteena on "Kehitämme Geopark-brändiä edelleen ja lisäämme tunnettuutta."
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin toiminta-alueella on kansainvälisesti merkittävää ja matkailullisesti vetovoimaista geologista, luonnon- ja
kulttuurihistoriallista perintöä. Yhdistyksen tehtävänä on ollut muodostaa
niistä alueen yhteinen tarina ja viitekehys, brändi, jonka avulla kehitetään
ja tuotteistetaan alueen kestävää matkailua, houkutellaan lisää luontomatkailijoita ja edistetään alueen hyvinvointia ja paikallistaloutta. Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark yhdistyksen toiminta kehittää alueen elinvoimaisuutta sekä geo- ja luontokohteiden ja koko luontomatkailualueen tunnettuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry on Pohjois-Satakunnan, Suupohjan ja Luoteis-Pirkanmaan alueen kuntien 10.10.2018 perustama yhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen kuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöelimenä Lauhanvuori-Hämeenkangas -luontomatkailualueen muodostamisessa, sen kehittämisessä ja uuden Geoparkiin perustuvan matkailukonseptin synnyttämisessä.
Yhdistys saavutti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyden kesällä
2020, toisena alueena Suomessa. Kansainväliseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä 169 Geoparkia eri puolilta maailmaa. Yhdistyksen tehtävänä on
kehittää Geoparkia jatkuvasti, jotta jäsenyys myös saadaan pitää, sekä toimia virallisena alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana Geopark-verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti.
Aloite on kannatettava. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark on kaupunkistrategian painopistealueissa, joten geopark-statuksen hyödyntäminen
otetaan tarkasteluun kaupungin toimintaan näkyvämmin ja konkreettisemmin. Geopark-status tarjoaa alueelle merkittävä alustan matkailuelinkeino-
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jen kasvulle ja kehittämiseen. Aloite toimitetaan lisäksi innovaatiotyöryhmälle käsiteltäväksi.
Esityslistan liitteet:

Kaupunkistrategia
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää ja elinkeinojohtaja Marko
Rajamäki

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan selvityksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, 040 717 7578

_____________________
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18.01.2021
25.01.2021
04.10.2021

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Geopark-aseman hyödyntäminen
1586/01.015/2021
Yvalt 18.01.2021 § 6
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Geopark-aseman hyödyntäminen
Nyt kun vahvasti omalla alueellamme oleva Lauhavuori-Hämeenkangas
Geopark on hyväksytty Unesco Glopal Geoparkiksi on tehtävä kaikki mahdollinen tämän maailmanlaajuisen aseman kaikinpuoliseksi edistämiseksi
ja hyödyntämiseksi turistivirtojen saamiseksi alueellemme talous- yrityselämämme vahvistamiseksi. Eri luonnon- ja turistinähtävyyksistä on laadittava
kattavia luetteloita ja niitä on merkittävä ja ohjeistettava opastein. Kulkuyhteyksiä on myös kunnostettava.
Pansiantieltä Viidentienristeykseen johtava Kivistökankaantie tarvitsee
kestopäällystyksen, joka on helppo päällystää suurimman osan ollessa
hiekkapohjaista kangasta. Nykyisillään osa tiestä kuoppautuu helposti ja
näin estää tehokasta liikkumista, vaikka Viidentienristeyksen alueella on
kattavat ja paljon käytetyt liikuntamahdollisuudet niin kesällä kuin talvellakin: 5 km valaistu kuntoreitti, reitti myös Kuninkaanlähteen alueelle, frisbeegolfrata, laavu, opaskartta, tunnetun viidentien risteysmerkki.
Merkittäviä paikkoja olisivat esim. Mettälänkankaan jääkautinen kiviröykkiö, Hämeenkankaan Taulun Antin laulupuu. Luontokohteet kuten Kahilakeidas, Huidankeidas, Sinahmi ja Venesjärvi tarvitsivat myös pitkospolkuja
ja nuotiopaikkoja. Lisää kohteita löytyy varmasti aktiivisella kansalaistoiminnalla."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 25.01.2021 § 37
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Elinkeinot -tulosalueen valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Elinkeinot -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 04.10.2021 § 369
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 18.1.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen koskien Geopark-aseman hyödyntämistä
Kankaanpäässä. Aloitteessa edellytetään Geopark-statuksen voimallista
hyödyntämistä matkailijavirtojen lisäämiseksi alueelle ja sen myötä Kankaanpään yritys- ja elinkeinoelämän vahvistamiseksi. Toimenpiteinä tuodaan esiin paikkakunnan luonto-, arkkitehtuuri- ja kulttuurikohteiden esiin
nostaminen kuvauksin, luetteloin ja opastein mutta myös kohteita kehittäen. Myös kohteiden saavutettavuuteen tulisi aloitteen mukaan kiinnittää
huomiota, muun muassa Hämeenkankaalle Viidentienristeyksen liikuntaja luontokohteille johtavan Kivistökankaantien osalta.
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry on Pohjois-Satakunnan, Suupohjan ja Luoteis-Pirkanmaan alueen kuntien 10.10.2018 perustama yhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen kuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöelimenä Lauhanvuori-Hämeenkangas -luontomatkailualueen muodostamisessa, sen kehittämisessä ja uuden Geoparkiin perustuvan matkailukonseptin synnyttämisessä.
Yhdistys saavutti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyden kesällä
2020, toisena alueena Suomessa. Kansainväliseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä 169 Geoparkia eri puolilta maailmaa. Yhdistyksen tehtävänä on
kehittää Geoparkia jatkuvasti, jotta jäsenyys myös saadaan pitää, sekä toimia virallisena alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana Geopark-verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti.
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin toiminnan pääpilareita ovat
1) alueen geologisten-, luonto- ja kulttuurikohteiden sekä perimän esiin
nostaminen ja sen myötä alueidentiteetin vahvistaminen, 2) ympäristökasvatuksen kouluyhteistyö erityisesti lapsille ja nuorille, 3) matkailun kehittäminen ja 4) aluekehityksen tukeminen.
Nykyisen Kankaanpään alueelta Geoparkiin on tällä hetkellä sisällytetty
kaikkiaan 45 kohdetta, joista kulttuurikohteita 29, luontokohteita 9 ja geokohteita 7. Osa kohteista esitellään Geoparkin erilaisissa sähköisissä ja
painetuissa julkaisuissa, osa kohteista on merkitty opastein tai kyltein ja
osassa kohteista tietoja vielä puuttuu ja täydentämiselle on edelleen tarvetta. Kohdeopasteista ja reittimerkinnöistä Geopark tuottaa osan mutta
myös kaupungin omaa panostusta asiassa tarvitaan. Perustellusti mukaan
voidaan ottaa myös uusia kohteita ja siten kohdejoukkoa laajentaa. Tällöin
kohteen kohdalla tulee kuitenkin käydä läpi sen arvioitu asiakas-/kävijämäärä kannattavuuden näkökulmasta, saavutettavuus ja opastettavuus.
Erityisen tärkeää nämä asiat ovat investointeja edellyttävien kohteiden
kohdalla, silloin selvillä tulee olla lisäksi kohteen toteuttamisen rahoittaja ja
ylläpitäjä.
Kaupungin elinkeinopalvelut yhdessä viestinnän kanssa on käynnistänyt
seuraavia toimia Lauhanvuori- Hämeenkangas Geoparkin nostamiseksi
nykyistä paremmin esiin ja edelleen statuksen tuoman lisäarvon paremmin
hyödyntämiseksi ja tämä työ jatkuu:
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LH Geoparkin pääopastetaulujen hankkiminen kaupungin keskustaan
LH Geoparkin tuottamien sisältöjen nostaminen aiempaa vahvemmin esiin kaupungin viestinnässä, erityisesti sähköisissä kanavissa
(verkkosivut, sosiaalinen media, digitaalinen infotaulu Jämintien varrella) mutta myös matkailuaiheisessa lehti-ilmoittelussa
LH Geoparkin tuottamien aineistojen välittäminen erityisesti koulujen
käyttöön
Kankaanpään matkailu-, ravitsemus- ja majoitusalan yritysten mukaan innostaminen ja sparraaminen huomaamaan ja hyödyntämään
Geopark-statuksen tuoma lisäarvo yritystoiminnalle

Kohteiden saavutettavuuden parantamisen osalta, esimerkiksi aloitteessa
mainitun Kivistökankaantien kunnostamisen kohdalla asian käsittely tapahtuu teknisessä lautakunnassa. Kyseinen tie on yksityistie, jonka ylläpidosta
vastaavan tiekunnan tulisi myös olla asiassa aktiivinen mikä mahdollistaisi
esimerkiksi avustuksen hakemisen kaupungilta tien kunnostamishankkeelle.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija elinkeinojohtaja Marko Rajamäki

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan selvityksen ja esittää, että
kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
KHALL 04.10.2021 § 370
Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1

Honkajoki-toimikunta 31.8.2021
Sivistyslautakunta 21.9.2021
Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset 16. - 29.9.2021
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee toimielimien päätökset tiedoksi ja päättää olla
käyttämättä kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
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Ilmoitusasiat
KHALL 04.10.2021 § 371
1

Satakuntaliiton tiedote Satakunnan uusi maakuntavaltuusto on valittu.

2

Kuntaliiton yleiskirjeet:
12/2021 Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon
13/2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja
energiatehokkuusvaatimuksista
Kuntaliiton yleiskirje on luettavissa netistä osoitteesta
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021

3

Verotuloraportti syyskuu 2021.
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin päätöksiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
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Ajankohtaiset asiat
KHALL 04.10.2021 § 372
Päätös:
Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
_____________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §)
Pykälät 356, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 362, 363
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 361, 362, 363
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Kaupunginhallitus
Kuninkaanlähteenkatu 12
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
kirjaamo@kankaanpaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 5.10.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

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.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:
Hallintovalitus (valitusaika x päivää), pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hankintapäätös

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puh. 029 56 43300
Faksi 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
tuskirjelmän sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/vatusasiakirjojen toimit- litusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oitaminen
kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Lisätietoja

