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Hallintosääntö 1.1.2021 lukien
35/01.011/2013
Yhall 14.09.2020 § 54
1.1.2021 voimaan tulevan Kankaanpää-Honkajoki -kuntaliitoksen valmistelussa on todettu, että hallinnon lähtökohtana on Kankaanpään kaupungin
nykyinen hallintosääntö, johon tehdään tarvittavat täydennykset ja muutokset.
Hallintosääntöön on tehty mm. seuraavat muutokset:
- Siirtymäsäännöksenä yhdistymissopimuksen mukaiset toimielinten koon
muutokset ajalle 1.1.2021 - 1.6.2021
- Henkilöstöorganisaation muutokset, palvelukeskuksia ei ole. Tulosaluejohtajille on määritelty tehtävät ja vastuualueet
- Valtuuston hyväksyminen tulosalueiden määrää on vähennytty. Tulosalueita ovat kehitys, elinkeinot, hallinto- ja henkilöstö, talous, kaupunkisuunnittelu, rakennettu ympäristö, kasvatus- ja opetus, vapaa-aika, perusturva ja erikoissairaanhoito.
- Kaupungin johtoryhmän tehtävä määrittely poikkeustilanteissa
- Tiedonhallintayksikön määrittely ja tehtävät. Tiedonhallintayksikön vastuulla on tiedonhallinnan järjestäminen, tietoturvallisuus ja asianhallinta.
- Tarkistettu asiakirjojen allekirjoitus valtuudet
- Päivitetty hankinta-asioissa päätösvaltarajat vastamaan nykyisiä kynnysarvoja
- kaupunginosatoimikunnan perustaminen ja tehtävät valtuustokaudelle
2021 - 2025
Kaikki muutokset on merkitty punaisella tekstillä liitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen.
Esityslistan liitteet:

Hallintosääntö 1.1.2021 lukien
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhdistymishallitus esittää yhteisvaltuustolle, että yhteisvaltuusto hyväksyy
liitteenä olevan hallintosäännön. Uusi hallintosääntö tulee voimaan
1.1.2021 lukien.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhteisvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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Yvalt 28.09.2020 § 14
Esityslistan liitteet:

Hallintosääntö 1.1.2021 lukien

Yhdistymishallituksen ehdotus:
Yhteisvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 lukien.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
Otteen oikeaksi todistaa:
Kankaanpäässä lokakuun 1. päivänä 2020

Viran puolesta:
Anna Vanhahonko
pöytäkirjanpitäjä
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VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus
Päivämäärä

Liitetään pöytäkirjan otteeseen

Pykälä

Sivu

Kaupunginvaltuusto
Valitusoikeus ja valitus- Valtuuston päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
perusteet

(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella
kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan 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

Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite

Valitusaika 30 päivää

Turun hallinto-oikeus
turku.hao@oikeus.fi
Sairashuoneenkatu 2-4
Faksi: 029 56 42414
PL 32
Puh. 029 56 42400
20101 TURKU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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 päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi 1.10.2020 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti.

Tiedoksianto
asianosaiselle

Asianosainen

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §).
Annettu postin kuljetettavaksi
Pvm

Tiedoksiantaja
Luovutettu asianosaiselle

Pvm
Tiedoksiantajan allekirjoitus

Paikka
Vastaanottajan allekirjoitus

Lähetetty sähköpostilla

Muulla tavoin, miten

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
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.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toi- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
mittaminen valitusviran- päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat
toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi läomaiselle
hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

