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Osallistujat
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Kujanpää Katri
Hietaoja Tapio
Latvajärvi Sofia
Koivisto Arimo
Kortteus Rami
Kujanpää Lauri
Roskala Teuvo
Ruokoski Annina
Uusihonko Hannu
Uusitalo Maritta
Väkeväinen Nina
Uusitalo Mikko
Koskela Jari
Kähkönen Kari
Rauhala Tapio
Hatanpää Mika
Vanhahonko Anna

Tehtävä
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
3. varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
YV:n puheenjohtaja
YV:n 2. varapuheenjohtaja
YV:n 3. varapuheenjohtaja
YV:n 4. varapuheenjohtaja
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä

Viljanen Heidi

YV:n 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Allekirjoitukset
Katri Kujanpää
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Anna Vanhahonko
pöytäkirjanpitäjä

213 - 219

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 14.6.2021

Arimo Koivisto

Lauri Kujanpää

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 15.6.2021 alkaen

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 213

14.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL 14.06.2021 § 213
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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14.06.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KHALL 14.06.2021 § 214
Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään
sähköpostitse ja varsinainen allekirjoitus tehdään myöhemmin.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arimo Koivisto ja Lauri
Kujanpää.

_____________________
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14.06.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KHALL 14.06.2021 § 215
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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14.06.2021

Nimeämispyyntö - Maakunnallisten sote-palvelujen järjestäjä- ja tuottajaroolien valmistelu
Satakunnassa
1394/01.018/2019
KHALL 14.06.2021 § 216
Satakuntaliitto Satasote-hankkeiden hallinnoijana pyytää kuntien ja kuntayhtymien lausuntoja Satasoten johtoryhmän kokouksessa 27.5.2021 päätetyn mukaisesti siitä, että Satasoten johtoryhmä on esittänyt ohjausryhmälle, että ohjausryhmä päättäisi siitä viranomaisesta, joka asettaa Satakunnan sotevalmistelun väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE), kun sote-lait on hyväksytty eduskunnassa.
Lisäksi Satasoten johtoryhmä päätti, että Satasoten johtoryhmän ja Satasoten ohjausryhmän puheenjohtajisto valmistelee esityksen VATEn asettavasta viranomaisesta ohjausryhmän kokoukseen 16.6.2021.
Hyvinvointialueiden perustamista koskevan lakiluonnoksen perusteella
päättäminen siitä viranomaisesta, joka asettaa sotevalmistelun väliaikaisen
toimielimen, kuuluu alueen olemassa oleville toimijoille. Ehdotetun lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 8 §:n mukaan:
Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen
asettaa valmistelutoimielimen.
Lausunnossa on siten kysymys lakiesityksessä mainitusta sopimisesta.
Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan kuntajohtajakokouksessa
8.6.2021 ja todettu Pohjois-Satakunnassa pyrittävän asiassa yhdenmukaiseen ehdotukseen.
Aiemmin Satasoten yhteyteen on valittu hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä pohjustava asiantuntijaryhmä. Asia on käsitelty Kankaanpään
kaupunginhallituksessa 3.5.2021 § 155. Valinnassa pyrittiin varmistamaan
mm. eri osaamisalueiden huomioiminen ryhmän kokoonpanossa.
Esityslistan liitteet:

Satakuntaliiton lausuntopyyntö Satasoten johtoryhmän 27.5.2021 §:stä 58
Maakunnallisten sote-palvelujen järjestäjä- ja tuottajaroolien valmistelu Satakunnassa
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, mikäli hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tulee voimaan ilman olennaisia muutoksia koskien väliaikaista toimielintä, sen, että
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- Satasoten ohjausryhmä on toimija, joka päättää sen viranomaisen, joka
Satakunnassa asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE)
- Satakuntaliitto on se viranomainen, joka asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että väliaikaisen toimielimen valinnassa
ei saa olennaisesti poiketa lähtökohdista, joita on noudatettu Satakunnassa hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä pohjustavan asiantuntijatyöryhmän valinnassa.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Satakuntaliitto

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
KHALL 14.06.2021 § 217
Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1

Sivistyslautakunta 8.6.2021
Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset 27.5. - 9.6.2021

2

Satakuntaliiton maakuntahallitus 31.5.2021
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto 21.5.2021
Satasote johtoryhmä 27.5.2021
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee
- kohdan 1 toimielimien päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin
- kohdan 2 toimielimien päätökset tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
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Ilmoitusasiat
KHALL 14.06.2021 § 218
1

Verotuloraportti toukokuu 2021.

2

Satakuntaliiton tiedote Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma valmistunut.

3

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 31.5.2021 Satakuntaliiton rooli vahvistuu uuden ohjelmakauden käynnistyessä.

4

Satakuntaliiton tiedote Satakuntaliiton SataTuuli-hanke on käynnistynyt.

5

KT:n yleiskirje 5/2021 Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen
tutoropettajan työn korvaamisesta.

6

Kuntaliiton yleiskirje 11/2021 Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2020 nettokuluista. Kuntaliiton yleiskirjeet löytyvät netistä
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/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 14.06.2021 § 219
Päätös:
Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
_____________________
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Liite pöytäkirjaan

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginhallitus

Kokouspäivämäärä

Pykälät

14.06.2021

213 - 219
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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 213, 214, 215, 217, 218, 219
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 216
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

-

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 216
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 15.6.2021 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

-

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

