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Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 9.11.2021

Mia Haapala

Matti Simonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 10.11.2021 alkaen
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PÖYTÄKIRJA
§ 98

09.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
SIVL 09.11.2021 § 98
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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PÖYTÄKIRJA
§ 99

10/2021

161

09.11.2021

Pöytäkirjantarkastajat
SIVL 09.11.2021 § 99
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Haapala ja Matti Simonen.
_____________________
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09.11.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
SIVL 09.11.2021 § 100
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:
_____________________

Sivistyslautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
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09.11.2021

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023
157/30.300/2013
SIVL 09.11.2021 § 101
Perusopetuslain 23 §:n 1 mom. mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetuksen 7 §:n 1 mom. mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
Laadittu ehdotus on mahdollisimman yhdenmukainen Satakunnan muiden
kuntien kanssa.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2022 - 2023 koulutyöpäivistä
seuraavasti:
Syyslukukausi 11.08. - 22.12.2022 (90 työpäivää)
Syysloma 24.10. - 30.10.2022 (viikko 43)
Joululoma 23.12.2022 - 08.01.2023
Vapaapäivät: itsenäisyyspäivä 06.12.2022
Kevätlukukausi 09.01. - 03.06.2023 (97 työpäivää)
Talviloma 20.02. - 26.02.2023 (viikko 8)
Vapaapäivät: pääsiäinen 07.04. - 10.04.2023, vappu 01.05.2023,
helatorstai 18.05.2023
Päätös:

Sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuoden 2022 - 2023 koulutyöpäivät
ehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano:

Kankaanpään koulut
Seutukunnan koulutoimistot

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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09.11.2021

Tulosalueen kasvatus ja opetus käynnissä olevat hankkeet
SIVL 09.11.2021 § 102
Valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään valtion myöntämien harkinnanvaraisten yleis- ja erityisavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja selvittämiseen liittyvistä periaatteista. Valtion tukeman toiminnan on oltava mm.
yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja sen on vastattava avustuksen tavoitteisiin (7 §). Kasvatus ja opetus tulosalueen soveltuvia avustuksia myöntävät pääsääntöisesti opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyy hakijan omavastuuosuus, joka on pääsääntöisesti 5 - 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Kokouksessa esiteltävänä oheismateriaalina on koonti kasvatus ja opetus
tulosalueen käynnissä olevista valtion rahoittamista hankkeista. Vuonna
2021 tulosalueen käytössä on yhteensä noin 420 000 euroa, josta on siirtymässä vuodelle 2022 noin 141 000 €. Hankkeista on vuonna 2021 kertynyt kuluja yhteensä noin 317 000 € (arvio loppuvuoden kertymästä on noin
31 000 €).
Vuodelle 2022 on tasetilillä tai myönnettynä, kulujen mukaan haettavana
rahoituksena käytössä noin 251 000 € sekä vuodelta 2021 siirtyvää rahoitusta 141 000 €.
Valmistelija rehtori Mari Fabig
Valmistelijan esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee esitellyt hankkeet tiedoksi.

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa:
Rehtori Mari Fabig puh. 044 5775 280
_____________________
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Kankaanpään Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Etelä-Karjalan malli käyttöön
lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa ja nuorisotoimessa
1635/30.300/2021
Yvalt 01.03.2021 § 12
Kankaanpään Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen
valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa ja nuorisotoimessa.
Kankaanpään pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se
ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii
edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.
Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan
ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.
Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia
haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.
Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että alle 15-vuotiaankin tehdessä koulussa
lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus.
Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka
mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä,
että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.
Etelä-Karjalan ohjeistus löytyy yksityiskohtaisemmin täältä:
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da-10
2a47f11dae
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kankaanpäässä laaditaan
yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus,
jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja
suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 08.03.2021 § 78
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Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen kasvatus ja opetus -tulosalueen
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kasvatus- ja opetus -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
SIVL 09.11.2021 § 103
Vuoden 2021 aikana on Kankaanpään koulujen yhteistyönä kartoitettu nyt
kouluissa käytössä olevia toimintoja ja kiusaamiseen puuttumisen malleja.
Kiusaamisasioissa on jo pitkään tehty yhteistyötä poliisiviranomaisten
kanssa ja väkivaltatilanteissa heihin ollaan aina yhteydessä.
Valtioneuvosto on käynnistänyt toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimenpideohjelman toimenpiteet toteutetaan tällä hallituskaudella. Kansallisen koulutuksen arviointikeskukseen (KARVI) on tarkoitus
perustaa arviointitoimielin, joka arvioi vaikuttavien kiusaamisen ehkäisemisen, hyvinvointia ja työrauhaa lisäävien menetelmien tarkoituksiin kehitettyjen menetelmien näytön astetta ja käyttökelpoisuutta. Tämä työ on juuri
alkamassa.
Kankaanpäässä seurataan tarkasti kansallista kehittämistyötä ja uusi toimenpideohjelma otetaan käyttöön sekä huolehditaan henkilöstön koulutuksesta. Paikalliset toimintamallit ja työnjako sovitaan myöhemmin muodostettavassa yhteistyöryhmässä.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija rehtorit Arto Ala-Hannula, Mari Fabig, Pekka Hynninen, Päivi
Javanainen ja Kari Kähkönen

Valmistelijan esitys:

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

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Lisätietoja antaa:
_____________________
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Rehtorit: Arto Ala-Hannula 050 577 5222, Mari Fabig 044 577 5280, Pekka
Hynninen 044 577 2351, Päivi Javanainen 044 577 2321, Kari Kähkönen
044 577 2371
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31.08.2021
09.11.2021

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle sivistyslautakunnan päätöksestä tehtyyn valitukseen
/oikaisuvaatimuksen hylkääminen koulunkäynninohjaajan toimien täyttämisessä
1761/02.020/2021
SIVL 31.08.2021 § 69
Sivistysjohtaja on tehnyt Kangasmetsän koulun, Keskustan koulun sekä
Pohjanlinnan koulun rehtoreiden esityksestä 14.6.2021 § 26 viranhaltijapäätöksen koulunkäynninohjaajien toimien täyttämisestä.
Kankaanpään kaupungin hallintosäännön 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden
johtajien valinnoista ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.
Tehtävää hakenut on toimittanut 20.6.2021 sivistyslautakunnan puheenjohtajalle käsinkirjoitetun oikaisuvaatimuksen sekä lähettänyt sähköpostitse 20.6.2021 sivistysjohtajalle ja sivistyslautakunnan puheenjohtajalle oikaisuvaatimuksen koulunkäynninohjaajan valintaprosessista (liitteinä).
Oikaisuvaatimukset ovat saapuneet määräajassa ja kirjattu 21.6.2021.
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että
sivistysjohtajan 14.6.2021 § 26 tekemä viranhaltijapäätös koulunkäynninohjaajan toimien täyttämisestä kumotaan, koska toiselle haastatelluista ei
ole tarjottu mahdollisuutta osallistua haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii uutta hakumenettelyä tai vaihtoehtoisesti lukuvuoden palkkaa.
Työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, joten työsopimukseen perustuvat vaatimukset käsitellään käräjäoikeudessa. Kunnallisvalituksen valitusperusteena ei voida käyttää sitä, että päätös on yksityisoikeudellisten
säännösten, kuten esim. työsopimuslain, vastainen.
Jos on tehty hallintopäätös, kunnallisvalituksen voi kuitenkin tehdä menettelyvirheen tai toimivallan ylityksen taikka muun lain vastaisuuden perusteella. Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sillä perusteella, että päätös on epätarkoituksenmukainen.
Työsuhteeseen ottamista ei ole säännelty samalla tavoin muotosidonnaisesti kuin virkasuhteeseen ottamista on säännelty kunnallisessa viranhaltijalaissa. Tämän vuoksi hakumenettelyssä on harvoin sellaisia laillisuusvirheitä, joihin oikaisuvaatimuksessa ja kunnallisvalituksessa voisi menestyksellisesti vedota.
Esityslistan liitteet:

Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 14.6.2021 § 26
Oikaisuvaatimukset 20.6.2021
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta siltä osalta
kuin oikaisuvaatimuksessa on vaadittu päätöksen kumoamista työsopimuslain, yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain perusteella. Rekrytointiprosessissa ei ole myöskään tapahtunut muoto- taikka menettelyvirhettä eikä
työnantaja muutoinkaan ole toiminut lainvastaisesti, joten sivistyslautakun-
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ta hylkää oikaisuvaatimuksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Oikaisuvaatimuksen tekijä
Kangasmetsän, Keskustan ja Pohjanlinnan koulut

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
SIVL 09.11.2021 § 104
Turun hallinto-oikeus on lähettänyt Kankaanpään kaupunginhallitukselle
22.9.2021 lausuntopyynnön koskien sivistyslautakunnan tekemää päätöstä
oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä. Lausuntopyynnössä hallinto-oikeus
pyytää kaupunginhallitusta hankkimaan päätöksen tehneeltä sivistyslautakunnalta lausunnon, jossa
- annetaan selostus asiasta tasapuoliseen kohteluun liittyvä valitusperuste
huomioon ottaen
- vastataan valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä
- lausutaan esitetystä selvityksestä.
Lausunnolle on annettu lisäaikaa 17.11.2021 saakka.
Sivistyslautakunta antaa seuraavan lausunnon:
Sivistyslautakunta on päättänyt jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta siltä
osalta kuin oikaisuvaatimuksessa on vaadittu päätöksen kumoamista työsopimuslain, yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain perusteella.
Työsuhteeseen ottamista ei ole säännelty samalla tavoin muotosidonnaisesti kuin virkasuhteeseen ottamista. Kankaanpään kaupungin hallintosäännössä ei ole määritelty hakuprosessia.
Valituksen tehnyt on vedonnut siihen, että hänelle ei ole annettu tosiasiallista mahdollisuutta haastatteluun ja hänet oli asetettu epätasa-arvoiseen
asemaan muihin nähden.
Sivistyslautakunta toteaa, että kaikkia hakijoita on kohdeltu tasapuolisesti
hakuprosessissa. Valituksen tehneelle on tarjottu mahdollisuutta haastatteluun, mutta ehdotetut ajankohdat eivät ole hänelle sopineet. Valituksen
tehneellä olisi halutessaan ollut mahdollisuus videoyhteyteen esimerkiksi
kotoa tai julkisista tiloista. Myöskään työnantaja ei ole estänyt häntä käyttämästä tarvittavia yhteyksiä. Valituksen tehnyt on tuonut esille, että hänellä on tarvittava tekniikka ja osaaminen etähaastatteluun. Hänelle on toimitettu sähköpostiin linkki haastattelua varten, joten erillistä mobiililaitetta ei
olisi tarvittu.
Haastatteluun osallistumattomuus ei olisi myöskään tarkoittanut sitä, että
valituksen tekijää ei olisi voitu valita.
Esityslistan liitteet:

Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 14.6.2021 § 26
Oikaisuvaatimukset 20.6.2021
Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 21278/03.04.04.04.10/2021 liitteineen
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Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi
Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää em. lausuntonsa kaupunginhallitukselle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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09.11.2021

Vapautus Kankaanpää-salin vuokrasta/Kankaanpään Voimistelijat
1577/03.035/2021
SIVL 09.11.2021 § 105
Kankaanpään Voimistelijat ovat lähettäneet sivistyslautakunnalle seuraavan 22.10.2021 päivätyn anomuksen:
"Vapautus Kankaanpää-salin vuokrasta
Järjestämme voimistelijoiden joulunäytöksen 12.12.2021 Kankaanpää-salissa Palloiluhallin ollessa poissa käytöstä remontin vuoksi. Istumapaikkoja
on rajoitetusti, jonka vuoksi näytöksiä tulee järjestää kaksi, jotta esiintyjien
omaiset ja kaikki halukkaat voivat osallistua. Tämä pidentää salin varausaikaa.
Aiempien poikkeusolojen takia seuran jäsenmäärä on laskenut ja näin
myös jäsenmaksutuotot ovat pienentyneet. Seuran taloudellinen tilanne
huomioiden Kankaanpää-salin vuokra on melkoinen ja vähentää osaltaan
näytöstuottoa, jonka turvin seuratyötä myös järjestetään.
Kankaanpään Voimistelijat ovat vuosien saatossa säännöllisesti tuottaneet
esitysohjelmia kaupungin eri tilaisuuksiin, tänä vuonna muun muassa Hörhiäisen valintatilaisuuteen sekä tulevaan Itsenäisyyspäiväjuhlaan. Näistä
esiintymisistä ei ole peritty erillisiä korvauksia.
Esitän, että kaupunki tukee toimintaamme myöntämällä vapautuksen tilavuokrasta (570 €)."
Kankaanpääsalin vuokra- ja palveluhinnaston mukainen vuokrasumma
570 euroa vuokra-ajalta (8 tuntia) muodostuu viiden perustunnin vuokrasta
450 euroa ja kolmesta lisätunnista á 40 € / tunti (yhteensä 120 €).
Esityslistan liitteet:

Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää olla myöntämättä Kankaanpään Voimistelijoille
vapautusta Kankaanpääsalin vuokrasta.

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää myöntää vapautuksen tilavuokrasta
hakemuksessa esitetyin perustein.

Täytäntöönpano:

Kankaanpään Voimistelijat
Tapani Ala-Peltola

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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Sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisraportti tammi-syyskuu 2021
1476/03.030/2020
SIVL 09.11.2021 § 106
"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 (KV 31.5.2021 § 167)."
Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen syyskuun lopun toimintatuottojen
toteuma on 1 342 490 euroa eli 71,06 %. Toimintakulujen toteutuma on
17 121 321 euroa eli 71,31 %. Toimintakate eli edellisten erotus on
15 778 831 euroa eli 71,33 %.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 2021
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tammi-syyskuu 2021
tiedoksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
SIVL 09.11.2021 § 107
Esityslistan liitteet:

Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset
ajalta 15.9. - 3.11.2021
Valmistelija rehtori Mari Fabig

Valmistelijan esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää olla
käyttämättä Kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla
käyttämättä kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Täytäntöönpano:
Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 5772 441
_____________________
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Ajankohtaiset asiat
SIVL 09.11.2021 § 108
Päätös:
_____________________

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.
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Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä

Pykälät

9.11.2021

98 - 108

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 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 101,105
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 101, 105
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Sivistyslautakunta / kirjaamo
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 10.11.2021 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.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Lisätietoja

PÖYTÄKIRJA

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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