KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Yhteisvaltuusto

31.05.2021

4/2021

Aika

31.05.2021 klo 18:00 - 19:38

Paikka

Hybridikokous / Kankaanpääsali, Kangasmoisionkatu 1

41

Käsitellyt asiat
§

Otsikko

21

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

44

22

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

45

23

Varainhoitovuoden 2020 tilinpäätös

46

24

Honkajoen varainhoitovuoden 2020 tilinpäätös

49

25

Arviointikertomus vuodelta 2020

52

26

Honkajoen kunnan arviointikertomus vuodelta 2020

53

27

Talousarvion toteutumisraportti tammi-maaliskuu 2021

54

28

Henkilöstötilinpäätös 2020

56

29

Kankaanpään kaupungin ja Porin Veden välisen talousveden toimittamista
koskevan sopimuksen päivittäminen

59

30

Kankaanpään kaupungin, Porin kaupungin Porin Vesi liikelaitoksen, Läntisen
Lavian ja Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välinen sopimus talousveden
toimittamisesta Kankaanpäästä Lassila-Kairilan vesiosuuskunnalle /
sopimuksen päivittäminen

63

31

Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi ja Porin Vesi liikelaitosten ja
Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välinen sopimus talousveden
toimittamisesta Kankaanpäästä Sastamalaan / sopimuksen päivittäminen

68

32

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024

73

33

Lisäys rakennusvalvontataksaan

75

34

Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kaupunginvaltuustolle

77

35

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Alueen pyöräreittien
merkitseminen maastoon

78

36

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Venesjärven kylässä sijaitseva
Venesjärventien ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi

79

37

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Sähköinen kokouskutsu ja
sähköinen kalenteri käyttöön kaikissa lautakunnissa, työryhmissä ja
kokouksissa

80

38

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Jäteveden tutkimus
huumausaineiden osalta

81

39

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Liikenneympyrän
rakentaminen Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteykseen

82

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Yhteisvaltuusto

31.05.2021

Aika

4/2021

42

31.05.2021 klo 18:00 - 19:38
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Uusitalo Mikko
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Kankaanpää 2.6.2021

Arno Koskela

Lauri Kujanpää
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Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajat:

43

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhteisvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 21

4/2021

44

31.05.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yvalt 31.05.2021 § 21
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta
huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu yleisessä tietoverkossa
25.5.2021 sekä samana päivänä lähetetty tieto sähköpostitse valtuutetuille, että yhteisvaltuuston esityslista on luettavissa kaupungin sähköisestä
kokouksesta.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhteisvaltuusto
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31.05.2021

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Yvalt 31.05.2021 § 22
Hallintosäännön 98 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa
kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin
kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestyksessä
kuitenkin siten, että tarkastajat eivät ole samasta puolueesta eikä tarkastajana toimi yhdistymishallituksen puheenjohtaja eikä yhteisvaltuuston puheenjohtajat.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Yhteisvaltuusto valitsee valtuutetut Arno Koskelan ja Lauri Kujanpään
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan
keskiviikkona 2.6.2021 kaupunginkansliassa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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06.04.2021
31.05.2021

Varainhoitovuoden 2020 tilinpäätös
1602/01.012/2021
KHALL 06.04.2021 § 104
Kuntalain 113 §:
”Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari."
Kuntalain 114 §:
”Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.”
Kuntalain 115 §:
”Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisisPöytäkirjan tarkastajat:
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ta kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka
eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa
on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä."
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 § 81 vuoden 2020 talousarvion.
Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota kahdessa kokouksessaan.
Muutokset kohdistuivat investointeihin ja rahoitukseen. Muutoksilla lisättiin
investointimenoja 62.000 euroa ja pitkäaikaisen lainan ottoa 62.000.
Verotuloarvio alittui 1,06 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 97,4 % ja
valtionosuustuloarvio ylittyi 2,70 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa
109,3 %. Korkomenoarvio alittui 0,06 milj. euroa. Verotuloarvion alittuminen ja varsinkin valtionosuuksien ylittyminen johtuivat koronasta ja sen vaikutuksien korvaamisesta valtionosuuksien korotuksilla.
Vuosikate oli + 6,75 milj. euroa ja poistot - 3,70 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui + 3,05 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi - 3,05 milj.
euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut alijäämät ovat yhteensä + 3,63
milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu alijäämä taseessa on tilivuoden 2020
lopussa - 0,57 milj. euroa.
Investointimäärärahat alittuivat yhteenlaskettuna yhteensä 2,46 milj. euroa.
Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 5,6 milj. euroa, joka on selvästi yli poistojen määrän.
Kaupungin lainojen ja vuokravastuiden määrä kasvoi edellisvuodesta 3,2
milj. euroa ollen 68,9 milj. euroa, joka on asukasta kohti laskettuna 6.174
euroa (2019 5.793 €).
Vuoden 2019 lopussa laaditun ja hyväksytyn talouden sopeuttamisohjelman täytäntöönpano käynnistyi vuonna 2020 ja on yhä käynnissä. Täytäntöönpanoa hidasti korona-virus pandemian aiheuttamat muutokset toiminnassa, jotka aiheuttivat ylimääräistä työtä. Samaan aikaan valmisteltiin
Honkajoen kunnan liittämistä Kankaanpäähän vuoden 2021 alusta lukien.
Liitos toteutui suunnitellusti ja vuoden 2021 talousarvio on laadittu siten,
että se sisältää nyt jo entisen Honkajoen toiminnat ja talouden. Kuntaliitokseen saatava 3,5 milj. euron yhdistymisavustus tulee auttamaan Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamisessa. Honkajoen viimeisen tilinpäätöksen vuodelta 2020 mukaan Kankaanpään vastattavaksi jää alijäämää 1,52 milj. euroa. Kankaanpäällä on siis yhteensä 2,09 milj. euroa alijäämää katettavana vuoden 2023 loppuun mennessä.
Esityslistan liitteet:

Tilinpäätös 2020
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Valmistelijan esitys:
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Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa varainhoitovuoden 1.1. 31.12.2020 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tilintarkastaja
Tarkastuslautakunta

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 23
Kankaanpään tarkastuslautakunta on käsitellyt 20.5.2021 § 7 Kankaanpään kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tehnyt esityksen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
KunL 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa
on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen
jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
JHT tilintarkastaja Vesa Keso esittää antamassaan tarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Esityslistan liitteet:

Tilinpäätös 2020
Tilintarkastajan tarkastuskertomus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2020.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:
JHT tilintarkastaja Vesa Keso 044 329 1197
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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06.04.2021
31.05.2021

Honkajoen varainhoitovuoden 2020 tilinpäätös
1602/01.012/2021
KHALL 06.04.2021 § 105
Kuntalain (410/2015) 113-115 § säädetään kunnan tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallituksen on ennen tilintarkastuskertomuksen allekirjoittamista
annettava tilintarkastajalle johdon vahvistusilmoituskirje. Vahvistusilmoituskirjeessä kunnanhallitus vahvistaa omalta osaltaan tilinpäätöksen lainmukaisuuden, oikeellisuuden ja asianmukaisuuden. Johdon vahvistuskirje käsitellään omana kokousasiana.
Honkajoen kunnan tilinpäätös 2020 -asiakirja on laadittu voimassa olevan
kuntalain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositukset huomioiden.
Honkajoen kunnanvaltuusto on 18.12.2019 § 44 kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Sitovuustasoksi valtuustoon nähden on
määrätty kunnanhallituksen ja lautakunnan nettomeno (toimintakate). Taso
2: Kunnanhallitus 00100013, Sivistyslautakunta 00400004 ja Tekninen lautakunta 00600002.
Tilinpäätös 2020
ulkoinen/sisäinen
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Pöytäkirjan tarkastajat:

euroa
6 637 913,23
7 704,85
-16 466 623,08
-9 821 005,00
5 824 011,32
5 161 332,00
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VUOSIKATE
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TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron lisäys
TILIKAUDEN YLIIJÄÄMÄ
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-18 926,45
1 145 411,87
-556 839,60
588 572,27
5 448,72
594 020,99

Talousarvio toteutui Covid-19 -pandemia huomioon ottaen ennakoitua paremmin, sillä nollatasoon hyväksytty budjetti toteutui 0,6 Me ylijäämäisenä.
Hyvää tulokseen vaikutti valtion kunnille osoittamat koronatuet sekä korona-ajan rajoitusten vuoksi supistunut palvelujen tarjonta. Toimintakulut alittuivat 2,2 % (n. 377.000 e) ja valtionosuuksia kertyi 8,9 % (422.000 e) ennakoitua enemmän. Toimintatuottoja kertyi 1,7 % (103.800 e) arvioitua vähemmän, samoin verotuloja, joita tilitettiin kunnalle -1,8 % / -106.700 e ennakoitua vähemmän.
Investointisuunnitelmassa investointien tulorahoitukseen ei yletty metsäkiinteistön myynnistä luovuttaessa. Yhteiskoulu-lukion rakennushanke on
edennyt aikataulussa ja koululaiset ovat päässeet uusiin tiloihin 29.3.2021.
KVR-hanke pysyi 3 Me budjetissaan.
Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 370.984 eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa
nostettiin 1,7 Me. Lyhytaikainen laina (1 Me kuntatodistus) maksettiin pois
syksyllä.
Tilinpäätös 2020
euroa
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
TOIMINTAKATE

7 704,85
-16 466 623,08
-9 821 005,00

Verotulot

5 824 011,32

Valtionosuudet

5 161 332,00

Rahoitustuotot ja kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron lisäys
TILIKAUDEN YLIIJÄÄMÄ
Esityslistan liitteet:

6 637 913,23

-18 926,45
1 145 411,87
-556 839,60
588 572,27
5 448,72
594 020,99

Tilinpäätös 2020 -asiakirja
Valmistelija kehittämisjohtaja Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus
1) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastettavaksi
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2) ehdottaa yhteisvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 594.020,99 euroa
siirretään oman pääoman yli-/alijäämätilille sekä
3) valtuuttaa Ulla Norrbon tekemään tilinpäätökseen/toimintakertomukseen
vähäisiä muutoksia.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tilintarkastaja
Tarkastuslautakunta

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo 044 577 5202
_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 24
Honkajoen tarkastuslautakunta on käsitellyt 5.5.2021 § 7 Honkajoen kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tehnyt esityksen vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
KunL 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa
on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen
jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
JHT tilintarkastaja Vesa Keso esittää antamassaan tarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Esityslistan liitteet:

Tilinpäätös 2020
Tilintarkastajan tarkastuskertomus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää Kankaanpään kaupunginvaltuustolle, että
Honkajoen kunnan vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja Honkajoen
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta
1.1.–31.12.2020.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:
JHT tilintarkastaja Vesa Keso 044 329 1197
_____________________
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20.05.2021
31.05.2021

Arviointikertomus vuodelta 2020
1666/03.038/2021, 1602/01.012/2021
TARKL 20.05.2021 § 8
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5 §).
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2020 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2020.
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL
121.5 §:n mukaisen lausunnon 1.9.2021 mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL
121.5 §:n mukaisen lausunnon 1.9.2021 mennessä.

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 25
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen ja päättää pyytää arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselta KuntaL 121.5 §:n mukaisen selvityksen
1.9.2021 mennessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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31.05.2021

Honkajoen kunnan arviointikertomus vuodelta 2020
1691/03.038/2021, 1602/01.012/2021
Honkajoen tarkl 5.5.2021 § 5
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5 §).
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2020 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta on arvioinut Honkajoen kunnan toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2020.
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee Honkajoen kunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen ja antaa sen Kankaanpään kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli Honkajoen kunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen ja päätti antaa sen Kankaanpään kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 26
Esityslistan liitteet:

Honkajoen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Yhteisvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 167
§ 27

4/2021

54

17.05.2021
31.05.2021

Talousarvion toteutumisraportti tammi-maaliskuu 2021
1476/03.030/2020
KHALL 17.05.2021 § 167
Vuoden 2021 alusta toteutunut Honkajoen kunnan liittyminen Kankaanpään kaupunkiin edellytti myös vuoden 2021 talousarvion laadintaa uudelle
laajemmalle kunnalle. Uuden kunnan käynnistymien on kuitenkin sujunut
pääosin hyvin vaikka toimintatavoissa on ollut yhteensovittamistakin.
Talousarvion toteutumisraportissa voidaan verrata vain toteutuneiden tuottojen ja kulujen suhdetta talousarvioon. Ei voida siis verrata kuluvan vuoden toteutumaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, koska vastaavaa
kuntaa ei ole ollut.
Kuntaliitokseen saadaan valtiolta yhdistymisavustusta 3,5 M€. Tämä
maksetaan kolmen vuoden aikana erissä, jotka ovat 1,4 M€, 1,05 M€ ja
1,05 M€. Vuoden 2021 erä on saatu ja kirjattu käyttötalouteen tuloksi. Talousarviossa tuloerä oli varattu valtionosuuksiin. Tältä osin talousarvion toteutuma on siis käyttötalouden tulojen osalta arvioitua suurempi ja valtionosuuksien osalta pienempi.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisvertailu tammi-maaliskuu 2021
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tammi-maaliskuu 2021 tiedoksi ja saattaa sen yhteisvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Tilivelvolliset
Tilintarkastaja

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 27
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisvertailu tammi-maaliskuu 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tammi-maaliskuu
2021 tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus
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11.05.2021
17.05.2021
31.05.2021

Henkilöstötilinpäätös 2020
1418/01.012/2020
YTTMK 11.05.2021 § 18
Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa luottamushenkilöille, virkamiesjohdolle ja koko henkilöstölle tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työpanoksesta ja työajan käytöstä, työvoimakustannuksista, pätevyydestä ja kehittämisestä sekä henkilöstön fyysisestä ja
psyykkisestä hyvinvoinnista ja työkyvystä.
Henkilöstötilinpäätös 2020 on laadittu käytettävissä olevien henkilöstöä kuvaavien tietojen pohjalta. Peruslähteenä on käytetty henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmää.
Liitteenä on Kankaanpään kaupungin henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020.
Koska kuntaliitos Honkajoen kunnan kanssa toteutui 1.1.2021 lukien, ei luvuissa luonnollisestikaan ole Honkajoen mukana lukuja. Honkajoen kunnan osalta henkilöstömäärä, ikäjakauma sekä sairauspoissaolot ovat Honkajon tilinpäätöksen 2020 mukaan olleet seuraavat:
Henkilökunta (vakituiset / määräaik.)
Keskushallinto, sivi ja tekninen
naisia yhteensä
miehiä yhteensä
Lomituspalvelut
hallinto
maatalouslomittajat
naisia yhteensä
miehiä yhteensä
YHTEENSÄ

2020
49 / 6 = 55

2019
51 / 11 = 65

MUUTOS
-2 / -5

45
10

49
16

-4
-6

5
58 / 5 =68
33
35
112 / 11

5
58 / 12 =68
31
44
114 / 23

0/0
0 / -7
+2
-9
-2 / -12

Joka viides työntekijä on täyttänyt 60 vuotta ja 72 työntekijää (58,5 %) on täyttänyt 50 vuotta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Honkajoen kunnan sairauspoissaolot:

Honkajoen kunnan vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot: 4.457.254,85, jossa oli laskua vuoden
2019 summaan 255.863,55 euroa (-5,4 %).
Esityslistan liitteet:

Henkilöstötilinpäätös 2020
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Esitys:

Yhteistyötoimikunta käy keskustelun henkilöstötilinpäätöksestä ja merkitsee sen tiedokseen sekä lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 17.05.2021 § 168
Esityslistan liitteet:

Henkilöstötilinpäätös 2020
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2020 tiedoksi ja
lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Valtuusto

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 28
Esityslistan liitteet:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Henkilöstötilinpäätös 2020
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Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2020 tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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26.10.2020
16.11.2020
03.05.2021
31.05.2021

Kankaanpään kaupungin ja Porin Veden välisen talousveden toimittamista koskevan
sopimuksen päivittäminen
180/40.407/2013
Yhall 26.10.2020 § 95
Kankaanpään kaupungin ja Porin kaupungin (Lavian kunnan), Porin Vesi,
liikelaitoksen välillä on voimassaoleva veden yhteishankintasopimus:
- Kankaanpään kaupunki ja Lavian kunta (Porin kaupunki), 31.1.1989
Lisäksi osapuolten välillä on voimassaolevat seuraavat erilliset sopimukset:
- Kankaanpään kaupunki, Noormarkun kunta (Porin kaupunki), Lavian
kunta (Porin kaupunki) ja Läntisen Lavian vesiosuuskunta, sopimus vesijohdon rakentamisesta, ylläpidosta ja veden toimittamisesta Kankaanpäästä Lassilan ja Kairilan kyliin, 24.11.1993
- Kankaanpään kaupunki, Kiikoisten kunta (Sastamala), Lavian kunta (Porin kaupunki) ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunta, 2.12.1999.
Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 § 122 päättänyt pyytää lausuntoa Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien välisten
sopimusten sopimusehtojen ja kunnilta perittävien vesimaksujen hinnoitteluperusteiden ja sopimusehtojen päivittämisestä sopimusluonnoksen
mukaisesti. Lausunnot sopimuskunnilta, Porin Vedeltä ja vesiosuuskunnilta on pyydetty 15.6.2020 mennessä.
Porin kaupunki, Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 27.05.202, toteaa
lausunnossaan, että " Porin Veden johtokunta hyväksyy esitetyn uusitun
sopimuksen".
Lausunnolla olleen sopimusluonnoksen (23.4.2020) kohta 2 on muutettu
saatujen lausuntojen perusteella seuraavaan muotoon:
"Tämä sopimus perustuu myyjän nykyiseen vedenotto- ja käsittelylaitteiden, päävesijohtojen ja johto-osien muodostamaan vesihuoltojärjestelmään.
Kankaanpään kaupunki vastaa käynnissä olevista ja tulevista vesihuoltoinvestoinneista Kankaanpään kaupungin alueella.
Mikäli investointitarve johtuu ostajan erityisestä tarpeesta, ostaja ja myyjä
sitoutuvat neuvottelemaan investointien toteuttamisesta ja kustannusten
jaosta."
Muutettu sopimusluonnos (18.6.2020) Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien välisten sopimusten sopimusehtojen ja kunnilta perittävien vesimaksujen hinnoitteluperusteiden päivittämisestä on hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 20.6.2020 § 67 ja yhdistymishallituksessa 29.6.2020 § 19.
Tekninen keskus on laatinut 18.6.2020 päivätyn sopimusluonnoksen pohjalta Kankaanpään kaupungin ja Porin kaupungin Porin Vesi, liikelaitoksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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välisen sopimusluonnoksen toimitettavaksi hyväksymiskäsittelyyn. Uusi
sopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen ja se korvaa nykyisen, 31.1.1989
allekirjoitetun sopimuksen. Porin veden vedenoton kapasiteettivaraus on
500 m3/d, mikä on sama kuin aiemmassa sopimuksessa.
Kuntien väliset sopimukset Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitoksen
osalta hyväksyy yhteisvaltuusto.
Esityslistan liitteet:

Päivitetty sopimusluonnos, 18.6.2020
Kankaanpään kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta, sopimusluonnos 22.10.2020 liitteineen
Valmistelijat tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja vesihuoltopäällikkö Esa
Melin

Valmistelijan esitys:

Kankaanpään yhdistymishallitus hyväksyy 22.10.2020 päivätyn luonnoksen Kankaanpään kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta ja päättää toimittaa sen edelleen kaupungin yhteisvaltuuston hyväksyttäväksi sekä hyväksymiskäsittelyyn Porin kaupungin Pori Vesi liikelaitokseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhteisvaltuusto
Porin Vesi, liikelaitos
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 5577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650

_____________________
Yvalt 16.11.2020 § 23
Esityslistan liitteet:

Päivitetty sopimusluonnos, 18.6.2020
Kankaanpään kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta, sopimusluonnos 22.10.2020 liitteineen

Yhdistymishallituksen ehdotus:
Yhteisvaltuusto hyväksyy 22.10.2020 päivätyn luonnoksen Kankaanpään
kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
KHALL 03.05.2021 § 150
Yhdistymishallituksen 26.10.2020 ja yhdistymisvaltuuston 16.11.2020 hyväksymät Kankaanpään kaupungin ja kunta-asiakkaiden väliset sopimukset lähetettiin kyseisille asiakkaille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Porin Vesi liikelaitoksen verkostopäällikön 12.1.2021 vastineeksi lähettämässä sähköpostissa todettiin sopimuksesta: “Porin ja Kankaanpään sopimus on aiemmin ollut voimassa toistaiseksi. Sitä ei ole syytä muuttaa.” Porin Vesi liikelaitoksen johtokunta vahvisti 24.3.2021, että tämä on Porin Vesi liikelaitoksen virallinen kanta: “Kokouksessa 27.5.2020 liitteenä olleessa
luonnoksessa oli sopimuksen kustannusvaikutusten lisäksi tehty muutos
sen voimassaoloon ja myös tämä kohta oli epähuomiossa tullut hyväksytyksi. Aiempi sopimus on tehty niin, että sen purkautuminen edellyttää molempien osapuolten yhteistä sopimista. Uudessa sopimusluonnoksessa
sen irtisanominen olisi suoritettavissa yksipuolisesti vuodesta 203x lukien.
Tällaisen muutoksen tekeminen ei ole missään vaiheessa ollut tarkoituksena ja tehty virhe tulee korjata.
Johtokunta oikeuttaa Porin Veden allekirjoittamaan Kankaanpään kanssa
esitetyn mukaisen uusitun sopimuksen, kuitenkin niin, että sopimus voidaan purkaa ainoastaan molempien osapuolien niin yhteisesti sopiessa.”
Uusitun sopimuksen pykälässä 23 oli kirjattu irtisanomisesta: “Sopimus
voidaan irtisanoa päättymään 3 vuoden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika alkaa irtisanomisen toimittamista koskevan kalenterivuoden
viimeisestä päivästä lukien. Irtisanominen on suoritettavissa aikaisintaan
vuodesta 2035 lukien.”
Kankaanpään kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja vesihuoltopäällikkö
neuvottelivat pykälästä Porin Vesi liikelaitoksen johtajan ja verkostopäällikön kanssa 15.4.2021. Hyvässä hengessä käydyn neuvottelun jälkeen irtisanomispykälästä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen.
Porin vesi liikelaitoksen mielestä mahdollisuus yksipuoliseen irtisanomiseen on kohtuuton, koska Laviassa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoa muulle
kuin Kankaanpäästä ostetulle vedelle. Uusien vedenhankintaprojektien aikajana mitataan nykyään kymmenissä vuosissa vuosien sijaan ottaen huomioon suunnittelu, lupaprosessit, urakointi jne.
Kankaanpään kaupungin lähtökohtana sopimusneuvotteluissa on ollut hinnan määräytymisperusteiden tarkistaminen sekä Kankaanpään ja eri kuntien välisten sopimusten ehtojen yhtenäistäminen. Eri aikoina tehtyjen sopimusten sanamuotoja on yhdenmukaistettu ja tarkennettu, mutta kaikista
muutoksista ei ole erikseen neuvoteltu. Kuntien väliset vedentoimitussopimukset ovat luonteeltaan sellaisia, että muutoksista joka tapauksessa ensisijaisesti pyritään sopimaan neuvottelemalla.
Irtisanomispykälää ei nähdä kynnyskysymyksenä, jonka vuoksi sopimuksen voimaantuloa kannattaisi pitkittää ja/tai vaarantaa. Kyseinen kohta on
Porin Veden kannanoton johdosta muutettu alkuperäiseen muotoon: “Sopimus purkautuu ainoastaan molempien osapuolien niin yhteisesti sopiessa.”
Koska sopimusta ei ole saatu allekirjoitetuksi alkuperäisessä aikataulussa,
sopimuksen aloituspäivämääräksi on muutettu aikaisintaan 1.6.2021 (Pykälä 3).
Esityslistan liitteet:

- Kankaanpään kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta, sopimusluonnos 3.5.2021
- Porin veden kommentti 21.1.2021 koskien yhdistymishallituksen tekemää
päätöstä 26.10.2020 kuntavesisopimuksista
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- Ote Porin kaupungin, Porin vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta
24.3.2021 / Korjaus Porin Veden johtokunnan päätökseen 27.5.2020
Valmistelija vesihuoltopäällikkö Esa Melin
Valmistelijan esitys:

Kankaanpään kaupunginhallitus hyväksyy 3.5.2021 päivätyn luonnoksen
Kankaanpään kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta ja päättää toimittaa sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä Porin kaupungin Pori Vesi liikelaitokseen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Porin Vesi, liikelaitos
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 5577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 29
Esityslistan liitteet:

- Kankaanpään kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta, sopimusluonnos 3.5.2021
- Porin veden kommentti 21.1.2021 koskien yhdistymishallituksen tekemää
päätöstä 26.10.2020 kuntavesisopimuksista
- Ote Porin kaupungin, Porin vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta
24.3.2021 / Korjaus Porin Veden johtokunnan päätökseen 27.5.2020

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy 3.5.2021 päivätyn luonnoksen Kankaanpään kaupungin ja Porin veden välinen sopimus veden toimittamisesta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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26.10.2020
16.11.2020
03.05.2021
31.05.2021

Kankaanpään kaupungin, Porin kaupungin Porin Vesi liikelaitoksen, Läntisen Lavian ja
Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välinen sopimus talousveden toimittamisesta
Kankaanpäästä Lassila-Kairilan vesiosuuskunnalle / sopimuksen päivittäminen
180/40.407/2013
Yhall 26.10.2020 § 97
Kankaanpään kaupungin, Porin kaupungin Porin Vesi, liikelaitoksen ja
Läntisen Lavian vesiosuuskunnan ja Lassila-Kairilan vesiosuuskunnan välillä on voimassaoleva veden yhteishankintasopimus:
- Kankaanpään kaupunki, Noormarkun kunta (Porin kaupunki), Lavian
kunta (Porin kaupunki) ja Läntisen Lavian vesiosuuskunta, sopimus vesijohdon rakentamisesta, ylläpidosta ja veden toimittamisesta Kankaanpäästä Lassilan ja Kairilan kyliin, 24.11.1993
Lisäksi Kankaanpään kaupungin ja Porin Vesi, liikelaitoksen välillä on voimassaolevat seuraavat erilliset sopimukset:
- Kankaanpään kaupunki ja Lavian kunta (Porin kaupunki), 31.1.1989
-Kankaanpään kaupunki, Kiikoisten kunta (Sastamalan kaupunki), Lavian
kunta (Porin kaupunki) ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunta, 2.12.1999
Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 § 122 päättänyt pyytää lausuntoa Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien välisten
sopimusten sopimusehtojen ja kunnilta perittävien vesimaksujen hinnoitteluperusteiden ja sopimusehtojen päivittämisestä sopimusluonnoksen
mukaisesti. Lausunnot sopimuskunnilta, Porin Vedeltä ja vesiosuuskunnilta on pyydetty 15.6.2020 mennessä.
Porin kaupunki, Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 27.05.2020, toteaa
lausunnossaan, että " Porin Veden johtokunta hyväksyy esitetyn uusitun
sopimuksen".
Lausunnolla olleen sopimusluonnoksen (23.4.2020) kohta 2 on muutettu
kunnilta saatujen lausuntojen perusteella seuraavaan muotoon:
"Tämä sopimus perustuu myyjän nykyiseen vedenotto- ja käsittelylaitteiden, päävesijohtojen ja johto-osien muodostamaan vesihuoltojärjestelmään.
Kankaanpään kaupunki vastaa käynnissä olevista ja tulevista vesihuoltoinvestoinneista Kankaanpään kaupungin alueella.
Mikäli investointitarve johtuu ostajan erityisestä tarpeesta, ostaja ja myyjä
sitoutuvat neuvottelemaan investointien toteuttamisesta ja kustannusten
jaosta."
Muutettu sopimusluonnos (18.6.2020) Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien välisten sopimusten sopimusehtojen ja kunnilta perittävien vesimaksujen hinnoitteluperusteiden päivittämisestä on hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 20.6.2020 § 67 ja yhdistymishallituksessa 29.6.2020 § 19.
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Tekninen keskus on laatinut 18.6.2020 päivätyn sopimusluonnoksen pohjalta Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen, Läntisen Lavian
ja Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välisen sopimusluonnoksen toimitettavaksi hyväksymiskäsittelyyn. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen
ja se korvaa nykyisen, 24.11.1993 allekirjoitetun sopimuksen.
Lassila-Kairila vesiosuuskunnan vedenoton kapasiteettivarausta on nostettu edellisten vuosien vedenkulutukseen perustuen. Uusi kapasiteettivaraus
on 75 m3/d (aiemmin 50 m3/d). Sopimuksessa on huomioitu aiemman
sopimuksen mukaisesti Porin Veden, Läntisen Lavian ja Lassila-Kairila
vesiosuuskuntien väliset vastuut verkostojen ja laitteiden yllä- ja kunnossapidon sekä verkoston käytöstä maksettavien verkostovuokrien osalta.
Kuntien väliset sopimukset Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitoksen
osalta hyväksyy yhteisvaltuusto.
Esityslistan liitteet:

Päivitetty sopimusluonnos, 18.6.2020
Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen, Läntisen Lavian ja
Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välinen sopimus veden toimittamisesta,
sopimusluonnos 22.10.2020 liitteineen
Valmistelijat tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja vesihuoltopäällikkö Esa
Melin

Valmistelijan esitys:

Kankaanpään yhdistymishallitus hyväksyy 22.10.2020 päivätyn luonnoksen Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Läntisen Lavian
ja Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välinen sopimus veden toimittamisesta
ja päättää toimittaa sen edelleen kaupungin yhteisvaltuuston hyväksyttäväksi sekä hyväksymiskäsittelyyn Porin kaupungin Pori Vesi liikelaitokseen, Läntisen Lavian ja Lassila-Kairila vesiosuuskuntiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhteisvaltuusto
Porin Vesi, liikelaitos
Läntisen Lavian vesiosuuskunta
Lassila-Kairila vesiosuuskunta
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 5577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650

_____________________
Yvalt 16.11.2020 § 25
Esityslistan liitteet:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen, Läntisen Lavian ja
Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välinen sopimus veden toimittamisesta,
sopimusluonnos 22.10.2020 liitteineen
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Yhdistymishallituksen ehdotus:
Yhteisvaltuusto hyväksyy 22.10.2020 päivätyn luonnoksen Kankaanpään
kaupungin, Porin Vesi liikelaitoksen ja Läntisen Lavian ja Lassila-Kairila
vesiosuuskuntien välinen sopimus veden toimittamisesta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
KHALL 03.05.2021 § 151
Yhdistymishallituksen 26.10.2020 ja yhdistymisvaltuuston 16.11.2020 hyväksymät Kankaanpään kaupungin ja kunta-asiakkaiden väliset sopimukset lähetettiin kyseisille asiakkaille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Porin Vesi liikelaitoksen verkostopäällikön sähköpostissa 12.1.2021 todettiin sopimuksesta: “Porin ja Kankaanpään sopimus on aiemmin ollut voimassa toistaiseksi. Sitä ei ole syytä muuttaa.” Porin Vesi liikelaitoksen johtokunta vahvisti 24.3.2021, että tämä on Porin Vesi liikelaitoksen virallinen
kanta: “Kokouksessa 27.5.2020 liitteenä olleessa luonnoksessa oli sopimuksen kustannusvaikutusten lisäksi tehty muutos sen voimassaoloon ja
myös tämä kohta oli epähuomiossa tullut hyväksytyksi. Aiempi sopimus on
tehty niin, että sen purkautuminen edellyttää molempien osapuolten yhteistä sopimista. Uudessa sopimusluonnoksessa sen irtisanominen olisi suoritettavissa yksipuolisesti vuodesta 203x lukien. Tällaisen muutoksen tekeminen ei ole missään vaiheessa ollut tarkoituksena ja tehty virhe tulee korjata.
Johtokunta oikeuttaa Porin Veden allekirjoittamaan Kankaanpään kanssa
esitetyn mukaisen uusitun sopimuksen, kuitenkin niin, että sopimus voidaan purkaa ainoastaan molempien osapuolien niin yhteisesti sopiessa.”
Uusitun sopimuksen pykälässä 23 oli kirjattu irtisanomisesta: “Sopimus
voidaan irtisanoa päättymään 3 vuoden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika alkaa irtisanomisen toimittamista koskevan kalenterivuoden
viimeisestä päivästä lukien. Irtisanominen on suoritettavissa aikaisintaan
vuodesta 2035 lukien.”
Kankaanpään kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja vesihuoltopäällikkö
neuvottelivat pykälästä Porin Vesi liikelaitoksen johtajan ja verkostopäällikön kanssa 15.4.2021. Hyvässä hengessä käydyn neuvottelun jälkeen irtisanomispykälästä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen.
Porin vesi liikelaitoksen mielestä mahdollisuus yksipuoliseen irtisanomiseen on kohtuuton, koska Laviassa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoa muulle
kuin Kankaanpäästä ostetulle vedelle. Uusien vedenhankintaprojektien aikajana mitataan nykyään kymmenissä vuosissa vuosien sijaan ottaen huomioon suunnittelu, lupaprosessit, urakointi jne. Lisäksi, sopimuksessa on
useita osapuolia, joten ei ole kenenkään etu, että yksi osapuoli pystyy irtisanomaan sopimuksen yksipuolisesti.
Kankaanpään kaupungin lähtökohtana sopimusneuvotteluissa on ollut hinnan määräytymisperusteiden tarkistaminen sekä Kankaanpään ja eri kuntien välisten sopimusten ehtojen yhtenäistäminen. Eri aikoina tehtyjen sopimusten sanamuotoja on yhdenmukaistettu ja tarkennettu, mutta kaikista
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muutoksista ei ole erikseen neuvoteltu. Kuntien väliset vedentoimitussopimukset ovat luonteeltaan sellaisia, että muutoksista joka tapauksessa ensisijaisesti pyritään sopimaan neuvottelemalla.
Irtisanomispykälää ei nähdä kynnyskysymyksenä, jonka vuoksi sopimuksen voimaantuloa kannattaisi pitkittää ja/tai vaarantaa. Kyseinen kohta on
Porin Veden kannanoton johdosta muutettu alkuperäiseen muotoon: “Sopimus purkautuu ainoastaan molempien osapuolien niin yhteisesti sopiessa.”
Vanhoissa sopimuksissa vesimittariin liittyvät velvoitteet ja omistussuhde
olivat epäselvästi kirjattu. Läntisen Lavian vesiosuuskunnan lausunnon
(14.4.2021) perusteella ne ovat heidän omaisuuttaan. Lisäksi on muutettu,
että mittarikaivon kunnossapidosta vastaa ostaja ja vesimittarin kunnossapidosta myyjä, kuten muissakin sopimuksissa. (Pykälät 6 ja 17). Lisäksi
pykälään 6 lisättiin: “Ostaja on velvollinen ilmoittamaan muille sopimuksen
osapuolille vesimittarin lukeman.”
Porin Vesi liikelaitoksella ja Läntisen Lavian vesiosuuskunnalla on oikeus
periä ns. linjavuokraa Sastamalan vesi liikelaitokselta. Tähän vuokraan ja
sen jakoon ei ole ollut tarkoitus puuttua sopimusneuvotteluissa. Tämä selvennetään muuttamalla pykälään 13: “Maksun perii Porin vesi liikelaitos, ja
se jaetaan Porin Veden ja Läntisen Lavian vesiosuuskunnan kesken näiden osapuolien voimassa olevan keskinäisen sopimuksen mukaisesti.” Lisäksi täsmennettiin: ”Verkoston omistajien suorittama linjavuokrien laskutus tapahtuu 12 kuukauden välein.”
Koska sopimusta ei ole saatu allekirjoitetuksi alkuperäisessä aikataulussa,
sopimuksen aloituspäivämääräksi aikaisintaan on muutettu 1.6.2021 (Pykälä 3).
Esityslistan liitteet:

- Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen, Läntisen Lavian ja
Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välinen sopimus veden toimittamisesta,
Päivitetty sopimusluonnos, 3.5.2021
- Porin veden kommentti 21.1.2021 koskien yhdistymishallituksen tekemää
päätöstä 26.10.2020 kuntavesisopimuksista
- Ote Porin kaupungin, Porin vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta
24.3.21 / Korjaus Porin Veden johtokunnan päätökseen 27.5.2020
Läntisen Lavian vesiosuuskunnan lausunto uuteen sopimukseen veden
toimittamisesta; sähköposti Jukka Rautiaiselta 14.4.2021
Valmistelija vesihuoltopäällikkö Esa Melin

Valmistelijan esitys:

Kankaanpään kaupunginhallitus hyväksyy 3.5.2021 päivätyn luonnoksen
Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Läntisen Lavian ja
Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välisen sopimuksen veden toimittamisesta
ja päättää toimittaa sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä Porin kaupungin Pori Vesi liikelaitokseen, Läntisen Lavian ja Lassila-Kairila vesiosuuskuntien hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto
Lassila-Kairilan vesiosuuskunta
Porin Vesi, liikelaitos
Läntisen Lavian Vesiosuuskunta
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
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_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 30
Esityslistan liitteet:

- Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen, Läntisen Lavian ja
Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välinen sopimus veden toimittamisesta,
Päivitetty sopimusluonnos, 3.5.2021
- Porin veden kommentti 21.1.2021 koskien yhdistymishallituksen tekemää
päätöstä 26.10.2020 kuntavesisopimuksista
- Ote Porin kaupungin, Porin vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta
24.3.21 / Korjaus Porin Veden johtokunnan päätökseen 27.5.2020
Läntisen Lavian vesiosuuskunnan lausunto uuteen sopimukseen veden
toimittamisesta; sähköposti Jukka Rautiaiselta 14.4.2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy 3.5.2021 päivätyn luonnoksen Kankaanpään kaupungin, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Läntisen Lavian ja Lassila-Kairila vesiosuuskuntien välisen sopimuksen veden toimittamisesta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhdistymishallitus
Yhteisvaltuusto
Kaupunginhallitus
Yhteisvaltuusto
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26.10.2020
16.11.2020
03.05.2021
31.05.2021

Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi ja Porin Vesi liikelaitosten ja Eteläisen Lavian
vesiosuuskunnan välinen sopimus talousveden toimittamisesta Kankaanpäästä Sastamalaan /
sopimuksen päivittäminen
180/40.407/2013
Yhall 26.10.2020 § 96
Kankaanpään kaupungin, Sastamalan vesi liikelaitoksen ja Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välillä on voimassaoleva
veden yhteishankintasopimus:
-Kankaanpään kaupunki, Kiikoisten kunta (Sastamalan kaupunki), Lavian
kunta (Porin kaupunki) ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunta, 2.12.1999
Lisäksi Kankaanpään kaupungin ja Porin Vesi, liikelaitoksen välillä on voimassaolevat seuraavat erilliset sopimukset:
- Kankaanpään kaupunki ja Lavian kunta (Porin kaupunki), 31.1.1989
- Kankaanpään kaupunki, Noormarkun kunta (Porin kaupunki), Lavian
kunta (Porin kaupunki) ja Läntisen Lavian vesiosuuskunta, sopimus vesijohdon rakentamisesta, ylläpidosta ja veden toimittamisesta Kankaanpäästä Lassilan ja Kairilan kyliin, 24.11.1993
Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 § 122 päättänyt pyytää lausuntoa Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien välisten
sopimusten sopimusehtojen ja kunnilta perittävien vesimaksujen hinnoitteluperusteiden ja sopimusehtojen päivittämisestä sopimusluonnoksen
mukaisesti. Lausunnot sopimuskunnilta, Porin Vedeltä ja vesiosuuskunnilta on pyydetty 15.6.2020 mennessä.
Porin kaupunki, Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 27.05.202, toteaa
lausunnossaan, että " Porin Veden johtokunta hyväksyy esitetyn uusitun
sopimuksen". Sastamalan kaupungilta eikä Eteläisen Lavian vesiosuuskunnalta ei ole saatu pyydettyä lausuntoa määräaikaan mennessä.
Lausunnolla olleen sopimusluonnoksen (23.4.2020) kohta 2 on muutettu
kunnilta saatujen lausuntojen perusteella seuraavaan muotoon:
"Tämä sopimus perustuu myyjän nykyiseen vedenotto- ja käsittelylaitteiden, päävesijohtojen ja johto-osien muodostamaan vesihuoltojärjestelmään.
Kankaanpään kaupunki vastaa käynnissä olevista ja tulevista vesihuoltoinvestoinneista Kankaanpään kaupungin alueella.
Mikäli investointitarve johtuu ostajan erityisestä tarpeesta, ostaja ja myyjä
sitoutuvat neuvottelemaan investointien toteuttamisesta ja kustannusten
jaosta."
Muutettu sopimusluonnos (18.6.2020) Kankaanpään kaupungin ja ympäristökuntien välisten sopimusten sopimusehtojen ja kunnilta perittävien vesimaksujen hinnoitteluperusteiden päivittämisestä on hyväksytty KankaanPöytäkirjan tarkastajat:
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pään kaupungin teknisessä lautakunnassa 20.6.2020 § 67 ja yhdistymishallituksessa 29.6.2020 § 19.
Tekninen keskus on laatinut 18.6.2020 päivätyn sopimusluonnoksen pohjalta Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi,
liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välisen sopimusluonnoksen toimitettavaksi hyväksymiskäsittelyyn. Uusi sopimus tulee voimaan
1.1.2021 alkaen ja se korvaa nykyisen, 2.12.1999 allekirjoitetun sopimuksen.
Sastamalan Vesi liikelaitoksen veden vedenoton kapasiteettivaraus on 250
m3/d, mikä on sama kuin aiemmassa sopimuksessa. Sopimuksessa on
aiemman sopimuksen mukaisesti huomioitu Sastamalan Veden, Porin
Veden ja Lavian Eteläisen osuuskunnan väliset vastuut verkostojen ja
laitteiden yllä- ja kunnossapidon sekä verkoston käytöstä maksettavien
verkostovuokrien osalta.
Kuntien väliset sopimukset Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitoksen
osalta hyväksyy yhteisvaltuusto.
Esityslistan liitteet:

Päivitetty sopimusluonnos, 18.6.2020
Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välinen sopimus veden toimittamisesta, sopimusluonnos 22.10.2020 liitteineen
Valmistelijat tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja vesihuoltopäällikkö Esa
Melin

Valmistelijan esitys:

Kankaanpään yhdistymishallitus hyväksyy 22.10.2020 päivätyn luonnoksen Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi,
liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välinen sopimus veden
toimittamisesta ja päättää toimittaa sen edelleen kaupungin yhteisvaltuuston hyväksyttäväksi sekä hyväksymiskäsittelyyn Sastamalan kaupungin
Sastamalan Vesi liikelaitokseen, Porin kaupungin Pori Vesi liikelaitokseen
ja Eteläisen Lavian vesiosuuskuntaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhteisvaltuusto
Sastamalan Vesi, liikelaitos
Porin Vesi, liikelaitos
Lavian Eteläinen vesiosuuskunta
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 5577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650

_____________________
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Yvalt 16.11.2020 § 24
Esityslistan liitteet:

Päivitetty sopimusluonnos, 18.6.2020
Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välinen sopimus veden toimittamisesta, sopimusluonnos 22.10.2020 liitteineen

Yhdistymishallituksen ehdotus:
Yhteisvaltuusto hyväksyy 22.10.2020 päivätyn luonnoksen Kankaanpään
kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välinen sopimus veden toimittamisesta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
KHALL 03.05.2021 § 152
Yhdistymishallituksen 26.10.2020 ja yhdistymisvaltuuston 16.11.2020 hyväksymät Kankaanpään kaupungin ja kunta-asiakkaiden väliset sopimukset lähetettiin kyseisille asiakkaille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Porin Vesi liikelaitoksen verkostopäällikön sähköpostissa 12.1.2021 todettiin sopimuksesta: “Porin ja Kankaanpään sopimus on aiemmin ollut voimassa toistaiseksi. Sitä ei ole syytä muuttaa.” Porin Vesi liikelaitoksen johtokunta vahvisti 24.3.2021, että tämä on Porin Vesi liikelaitoksen virallinen
kanta: “Kokouksessa 27.5.2020 liitteenä olleessa luonnoksessa oli sopimuksen kustannusvaikutusten lisäksi tehty muutos sen voimassaoloon ja
myös tämä kohta oli epähuomiossa tullut hyväksytyksi. Aiempi sopimus on
tehty niin, että sen purkautuminen edellyttää molempien osapuolten yhteistä sopimista. Uudessa sopimusluonnoksessa sen irtisanominen olisi suoritettavissa yksipuolisesti vuodesta 203x lukien. Tällaisen muutoksen tekeminen ei ole missään vaiheessa ollut tarkoituksena ja tehty virhe tulee korjata.
Johtokunta oikeuttaa Porin Veden allekirjoittamaan Kankaanpään kanssa
esitetyn mukaisen uusitun sopimuksen, kuitenkin niin, että sopimus voidaan purkaa ainoastaan molempien osapuolien niin yhteisesti sopiessa.”
Uusitun sopimuksen pykälässä 23 oli kirjattu irtisanomisesta: “Sopimus
voidaan irtisanoa päättymään 3 vuoden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika alkaa irtisanomisen toimittamista koskevan kalenterivuoden
viimeisestä päivästä lukien. Irtisanominen on suoritettavissa aikaisintaan
vuodesta 2035 lukien.”
Kankaanpään kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja vesihuoltopäällikkö
neuvottelivat pykälästä Porin Vesi liikelaitoksen johtajan ja verkostopäällikön kanssa 15.4.2021. Hyvässä hengessä käydyn neuvottelun jälkeen irtisanomispykälästä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen.
Porin vesi liikelaitoksen mielestä mahdollisuus yksipuoliseen irtisanomiseen on kohtuuton, koska Laviassa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoa muulle
kuin Kankaanpäästä ostetulle vedelle. Uusien vedenhankintaprojektien aikajana mitataan nykyään kymmenissä vuosissa vuosien sijaan ottaen huoPöytäkirjan tarkastajat:
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mioon suunnittelu, lupaprosessit, urakointi jne. Lisäksi, sopimuksessa on
useita osapuolia, joten ei ole kenenkään etu, että yksi osapuoli pystyy irtisanomaan sopimuksen yksipuolisesti.
Kankaanpään kaupungin lähtökohtana sopimusneuvotteluissa on ollut hinnan määräytymisperusteiden tarkistaminen sekä Kankaanpään ja eri kuntien välisten sopimusten ehtojen yhtenäistäminen. Eri aikoina tehtyjen sopimusten sanamuotoja on yhdenmukaistettu ja tarkennettu, mutta kaikista
muutoksista ei ole erikseen neuvoteltu. Kuntien väliset vedentoimitussopimukset ovat luonteeltaan sellaisia, että muutoksista joka tapauksessa ensisijaisesti pyritään sopimaan neuvottelemalla.
Irtisanomispykälää ei nähdä kynnyskysymyksenä, jonka vuoksi sopimuksen voimaantuloa kannattaisi pitkittää ja/tai vaarantaa. Kyseinen kohta on
Porin Veden kannanoton johdosta muutettu alkuperäiseen muotoon: “Sopimus purkautuu ainoastaan molempien osapuolien niin yhteisesti sopiessa.”
Porin Vesi liikelaitoksen verkostopäällikön sähköpostissa 12.1.2021 todettiin sopimuksesta edelleen: “Sastamalan, Kankaanpään, Eteläisen Lavian
osuuskunnan ja Porin välisessä sopimuksessa veden ostolle Sastamalasta
on määritetty hinnaksi 50 % kulloinkin voimassa olevasta Sastamalan veden hinnasta. Voimassa olevassa sopimuksessa hinta on 45 %. Asia on
merkitykseltään pieni, mutta tässä yhteydessä sitä ei ole syytä muuttaa.”
Pykälässä 13 kyseinen kohta on korjattu. Porin veden häiriötilanteissa
Sastamalan Vesi liikelaitokselta ostaman veden hinta on 45 % kulloinkin
Sastamalassa voimassa olevasta käyttömaksusta.
Vanhoissa sopimuksissa vesimittariin liittyvät velvoitteet ja omistussuhde
olivat epäselvästi kirjattu. Ne ovat muutettu nykykäytäntöä vastaavaksi siten, että myyjä omistaa vesimittarin ja vastaa sen käytöstä ja kunnossapidosta Sastamalan ja Porin rajalla (Pykälät 6 ja 17).
Porin Vesi liikelaitoksella ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnalla on oikeus
periä ns. linjavuokraa Sastamalan vesi liikelaitokselta. Tähän vuokraan ja
sen jakoon ei ole ollut tarkoitus puuttua sopimusneuvotteluissa. Tämä selvennetään lisäämällä pykälään 13: “Maksun perii Porin vesi liikelaitos, ja
se jaetaan Porin Veden ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan kesken näiden osapuolien voimassa olevan keskinäisen sopimuksen mukaisesti.”
Koska sopimusta ei ole saatu allekirjoitetuksi alkuperäisessä aikataulussa,
sopimuksen aikaisimmaksi aloituspäivämääräksi on muutettu 1.6.2021
(Pykälä 3).
Esityslistan liitteet:

- Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välinen sopimus veden
toimittamisesta, sopimusluonnos 3.5.2021
- Porin veden kommentti 21.1.2021 koskien yhdistymishallituksen tekemää
päätöstä 26.10.2020 kuntavesisopimuksista
- Ote Porin kaupungin, Porin vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta
24.3.21 / Korjaus Porin Veden johtokunnan päätökseen 27.5.2020
Valmistelija vesihuoltopäällikkö Esa Melin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kankaanpään kaupunginhallitus hyväksyy 3.5.2021 päivätyn luonnoksen
Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välisen sopimuksen veden
toimittamisesta ja päättää toimittaa sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä hyväksymiskäsittelyyn Sastamalan kaupungin Sastamalan Vesi liikelaitokseen, Porin kaupungin Pori Vesi liikelaitokseen ja
Eteläisen Lavian vesiosuuskuntaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Sastamalan Vesi liikelaitos
Porin Vesi, liikelaitos
Eteläisen Lavian Vesiosuuskunta
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 31
Esityslistan liitteet:

- Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan välinen sopimus veden
toimittamisesta, sopimusluonnos 3.5.2021
- Porin veden kommentti 21.1.2021 koskien yhdistymishallituksen tekemää
päätöstä 26.10.2020 kuntavesisopimuksista
- Ote Porin kaupungin, Porin vesi liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta
24.3.21 / Korjaus Porin Veden johtokunnan päätökseen 27.5.2020

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy 3.5.2021 päivätyn luonnoksen Kankaanpään kaupungin, Sastamalan Vesi liikelaitoksen, Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eteläisen
Lavian vesiosuuskunnan välisen sopimuksen veden toimittamisesta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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03.05.2021
31.05.2021

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024
13/21.210/2013
HYVL 22.04.2021 § 36
PoSan yhtymähallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.3.2021 lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024, pöytäkirjassa todetaan:
"Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai
useamman kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (LsL 417/2007, 12 §). Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata,
johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa.
Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta
korostaa se, että sen sisältö, kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on
otettava huomioon laadittaessa kuntalain (L 635/1995) mukaista kunnan
talousarviota ja –suunnitelmaa eri vuosille.
Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan keskeiset sisällöt ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja
sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. Palvelujärjestelmässä vastaavat
johtajat varmistavat lasten ja perheiden tarpeiden mukaisesti kehittyvän
palveluvalikon ja palvelujen toimivuuden sekä huolehtivat riittävistä asiakastyöntukijärjestelmistä. Suunnitelma tukee käytännön asiakastyötä niin,
että jokaisen lapsen palveluprosessia voidaan toteuttaa lapsen näkökulmasta ja hänen asiakassuunnitelmassaan määritellyllä tavalla.
Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä suunnittelukaudelta tiedot
a) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta,
b) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä
toimista ja palveluista,
c) lastensuojelun tarpeesta kunnassa,
d) lastensuojeluun varattavista voimavaroista,
e) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä,
f) yhteistyön järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille
palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
g) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. (Kuntainliitto 2008; Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa, opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan, osa 1. Suunnitelman valmistelu.)."
Suunnitelman on valmistellut seudullinen työryhmä, johon Kankaanpäästä
on kuulunut koulun, nuorisotyön ja vapaa-ajan edustajat.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistysjohtajan ehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten seudullisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
KHALL 03.05.2021 § 153
Esityslistan liitteet:

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhalltius hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten seudullisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhteisvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi, 044 577 2441
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 32
Esityslistan liitteet:

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lasten ja nuorten seudullisen hyvinvointisuunnitelman
vuosille 2021 - 2024.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Valtuutettu Elomaa esitti seuraavan ponnen: Lasten ja nuorten seudullinen
hyvinvointisuunnitelma tulee tarkastaa vuosittain.
Valtuusto hyväksyi ponnen.

_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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03.05.2021
31.05.2021

Lisäys rakennusvalvontataksaan
35/01.011/2013
KAUPSL 27.04.2021 § 27
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen
suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä
muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään
kunnan hyväksymässä taksassa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nykyisen voimassa olevan
rakennusvalvontataksan.
Aurinkovoimarakentamisen lisääntyessä tulee myös
rakennusvalvontataksaan lisätä taksakohdat eri kokoisille
aurinkovoimaloille. Rakennusvalvontatoimistossa on selvitetty muiden
kuntien aurinkovoimaloita koskevia taksakohtia.
Kuntaliitto on korostanut taksojen merkitystä viime vuosina. Maksujen
suuruuden olisi oltava suhteessa työmäärään sekä yhteneväiset koko
maassa. Kymmenen suurimman kaupungin taksat ovat muista kunnista
poikkeavia.

Rakennustarkastajan esitys:
Rakennusvalvontataksaan lisätään kohtaan 18 § Yhdyskuntateknisten
laitteiden sijoittaminen (MRL 161 §, 162 §) maksukohdat eri kokoisille
aurinkovoimaloille seuraavasti:

Esityslistan liitteet:

Aurinkovoimalat (suurikokoiset yli 1000 m²),

perusmaksu 3000
euroa / kenttä

Suurikokoiset (1000…5000 m²)

perusmaksu

Yli 5000 m², mutta alle 50 000 m²

perusmaksu + 0,06
€ / paneeli m²

Yli 50 000 m2 menevältä osalta

0,015 € / paneeli m²

Valmistelija rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää
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Valmistelijan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan tarkastus- ja
valvontatehtävistä ja muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen
taksan muuttamisen ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää, 0445772751
_____________________
KHALL 03.05.2021 § 154
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä ja muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen taksan
muuttamisen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää, 044 577 2751
_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 33
Esityslistan liitteet:

-

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä ja
muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen taksan muuttamisen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Tarkastuslautakunta
Yhteisvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 10
§ 34

4/2021

77

20.05.2021
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Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kaupunginvaltuustolle
TARKL 20.05.2021 § 10
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.
Hallintosäännön 64 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle hallintosäännön 64 §:n mukaisesti.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle hallintosäännön 64 §:n mukaisesti.

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 34
Esityslistan liitteet:

Tarkastuslautakunnan tiedoksianto 20.5.2021 sidonnaisuusilmoituksista
kaupunginvaltuustolle

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Alueen pyöräreittien merkitseminen
maastoon
1733/33.331/2021
Yvalt 31.05.2021 § 35
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Luonnossa liikkuminen on noussut tänä aikana uuteen arvoon. Uusia
trendilajejakin on syntynyt. Yksi niistä on maastopyöräily, johon meillä
Pohjois-Satakunnassa on upeat puitteet. Esitämme, että Kankaanpään
kaupunki yhdessä Geopark-toimijoiden kanssa ryhtyy pikaisesti toimeen
saadakseen alueen pyöräreittejä merkittyä maastoon paremmin. Ihmiset
toivovat selkeästi merkittyjä pääreittejä, joita on aluetta tuntemattoman
helppo kulkea. Tällaiset pieneltäkin tuntuvat seikat voivat olla kesämatkailijalle peruste valita paikka, johon hän saapuu tutustumaan."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Venesjärven kylässä sijaitseva Venesjärventien
ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi
1734/40.406/2021
Yvalt 31.05.2021 § 36
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Keskustan valtuustorhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla saadaan Venesjärven kylässä sijaitseva Venesjärventien ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Sähköinen kokouskutsu ja sähköinen kalenteri
käyttöön kaikissa lautakunnissa, työryhmissä ja kokouksissa
1735/01.014/2021
Yvalt 31.05.2021 § 37
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Keskustan valtuustoryhmä esittää että Kankaanpään kaupunki ja PoSa
ottavat käyttöönsä sähköisen kokouskutsun ja sähköisen kalenterin kaikissa lautakunnissa, työryhmissä ja kokouksissa.
Keskustan valtuustoryhmä esittää myös hybridikokousten mahdollistamisen jatkossakin."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhteisvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 38

4/2021
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Jäteveden tutkimus huumausaineiden osalta
1736/40.407/2021
Yvalt 31.05.2021 § 38
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Esitämme, että Kankaanpään kaupunki selvittää jäteveden tutkimuksella
huumeiden käytön tilaa Kankaanpäässä ja tekee pitkäkestoista seurantaa
huumeiden käytön suhteen. Jätevesitutkimuksilla saadaan riippumatonta
tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeiden käytöstä lähes
reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa huumetilanteessa tapahtuvien keskeisten muutosten varhaisen tunnistamisen ja sen että niihin voidaan reagoida
ajoissa.
THL tekee ja on tehnyt seurantaa suurimmassa kaupungeissa ja esitämme, että Kankaanpään kaupunki yhdessä Posan kanssa selvittää THL:ltä
tutkimusmenetelmistä sekä sen voisiko Kankaanpää liittyä seurattavien
kaupunkien joukkoon. Mikäli Kankaanpää ei voisi liittyä seurattaviin kaupunkeihin, tulisi siitä huolimatta tehdä nykytilan kartoitus ja seuranta."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhteisvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 39

4/2021
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Liikenneympyrän rakentaminen
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteykseen
1737/40.404/2021
Yvalt 31.05.2021 § 39
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Kahden kaupunginosan Tapalan ja Järventausta sekä Terveyskeskuksen
runsas liikenne puuroutuu varsinkin ruuhka-aikoina alueiden kolmen pääliikenneväylän Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteyksessä.
Paikalle rakennettava liikenneympyrä ratkaisisi ongelman ja helpottaisi liikenteen sujuvuutta. Siksi me allekirjoittaneet ehdotammekin liikenneympyrän rakentamista ko. risteykseen."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

4/2021

VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan

Kunnan viranomainen

Kokouspäivämäärä

Pykälät

Kaupunginvaltuusto

31.05.2021

21 - 39
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta kuntalain 136 §:n mukaan, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, taikka kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista (kuntalaki
24 §), taikka kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita.
Pykälät 21, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja
valitusperuste

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä, valituksen saa tehdä Lounais-Suomen
ympäristökeskus, maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät

23, 24, 29, 30, 31, 32, 33

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Valitusviranomaisen puhelin- ja faksinumerot:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU

Vaihde
Kirjaamo
Faksi
Sähköposti

029 56 42400
029 56 42410
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
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.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 3.6.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti.
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Oikeudenkäyntimaksu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

