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Elinvoimalautakunta  11.01.2022 

 
1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Evl 11.01.2022       
      
 
 

 
Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi 
katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen 
sähköisesti. 
 
Toimielin on päättänyt toimielimen kokousajat. Kokousajan ja paikan 
muutoksesta päättää puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin hallintosäännön 
146 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että 
varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa 
esittelijä. 
 
Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole 
esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti, 
ylimääräisten kokousten osalta kaksi päivää ennen kokousta.  
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen 
lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä. 
 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla muille jäsenille ja 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus. 

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös    
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Elinvoimalautakunta  11.01.2022 

 
2 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Evl 11.01.2022       
8/00.01.01.00/2022    

Hallintosäännön 165 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa 
puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä 
kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen 
mukaan. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Hanna Savolainen ja Petri Suutari. 

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.   
 

Päätös    
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Elinvoimalautakunta  11.01.2022 

 
3 
Ajankohtaiset asiat 
 
Evl 11.01.2022       
8/00.01.01.00/2022    
 Viranhaltijat ja luottamushenkilöt esittelevät ajankohtaiset asiat. 

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.   
 

Päätös    
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Elinvoimalautakunta  11.01.2022 

 
4 
Kokemäen kaupungin ilmasto-ohjelman tilanne 
 
Evl 11.01.2022       
5/11.03.00/2022    

Kokemäen elinvoimalautakunta on 14.9.2021 kokouksessaan pykälässä 8 
päättänyt nimetä ilmastohanketyöryhmän, jonka tavoitteena on selvittää ja 
laatia Kokemäen kaupungille ilmastomuutosta hillitsevä kaupungin oma 
ilmasto-ohjelma.  
Nimettyyn työryhmään kuuluu Kokemäen kaupungin ympäristöasiantuntija 
sekä kaupungin johtoryhmän jäsenet ja työryhmä on aloittanut kokoontumiset 
vuoden 2021 aikana ympäristöasiantuntijan johdolla. 
 
Työryhmän kokouksissa ilmastohankkeen pääteemaksi on noussut Vihreän 
siirtymän Kokemäki –ajatus. Vihreän siirtymän Kokemäki –ajatus on johdettu 
osaksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, jonka tavoitteena on tehdä 
Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, vauhdittaa taloutta 
vihreän teknologian avulla, luoda kestävää teollisuutta ja liikennettä sekä 
vähentää saasteita. Ilmasto- ja ympäristöhaasteiden muuttaminen 
mahdollisuuksiksi tekee siirtymästä oikeudenmukaisen ja osallistavan 
kaikille. Kokemäen kaupunginvaltuusto on myös 13.12.2021 kokouksessaan 
hyväksytyssä Kokemäen kaupungin uudessa strategiassa vuosille 2022-
2025 valinnut kyseisen teeman yhdeksi kaupungin neljästä 
painopistealueeksi, tavoitellen ilman, veden ja maaperän puhtautta sekä 
luonnon monimuotoisuutta. 
 
Kaupungin eri osastot ovat pohtineet, kuinka Vihreän siirtymän Kokemäki –
ajatusta tulisi toteuttaa oman osaston näkökulmasta. Alla osastokohtaiset 
pohdinnat: 
 
Hallinto-osasto 
 
• Parannetaan kaupungin julkisen liikenteen käyttömahdollisuuksia. 

Ensisijaisena tavoitteena on, että linja-autoliikenne on etenkin toisen 
asteen oppilaitoksien osalta realistinen kulkuneuvovaihtoehto. Lisäksi 
”tuodaan juna-asemaa lähemmäksi keskustaa” eli helpotetaan asemalle 
kulkua sekä sieltä pois tuloa esimerkiksi kaupunkipyörillä ja 
syöttöliikennekulkuneuvoilla. 

• Järjestetään yhteisiä koulutuksia yritysten kanssa tähän teemaan liittyen 
ja tätä kautta innostetaan muitakin toimijoita mukaan vihreään siirtymään 

• Kartoitetaan mahdollisuutta toteuttaa yhteinen kampanja alueen yrittäjien 
kanssa ja sitä kautta mahdollistetaan sähköautojen latauspisteiden 
hankkiminen yrityksille, yhteisöille ja taloyhtiöille huomioiden taloudelliset 
reaaliteet. 

• Tehdään markkinointityötä siitä, että kaupunki toimii ekologisia 
periaatteita noudattaen, mikä osaltaan kannustaa alueelle sijoittumaan 
erityisesti tähän profiiliin sopivia yrityksiä. 
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Elinvoimalautakunta  11.01.2022 

• Edesautetaan kaupungin toimin vihreiden energiamuotojen tuottaminen 
Kokemäen alueella esimerkiksi kaavoituksellisin ratkaisuin. 

• Kaupunki huomioi päätöksen teossaan ympäristövaikutukset. 
 
Sivistysosasto 
 
• Selvitetään mahdollisuutta liittyä vihreälippu-kestävän kehityksen 

ohjelmaan 
o tästä nousee merkittävä määrä alatavoitteita 

• Tehostetaan koulun kierrätystä 
 
Tekninen- ja ympäristöosasto 
 
• Panostetaan jatkossa kaupungin käytössä sähköisiin työvälineisiin.  
• Tehostetaan kaupungin kierrätysmahdollisuuksia 
• Pyritään siihen, että mahdollisimman suuri osa kaupungin yksiköiden 

ruoasta olisi suomalaista ja mahdollisuuksien mukaan myös alueella 
tuotettua. 

• Rakennusten kunnostuksessa otetaan huomioon energiatehokkuus ja 
ekologiset lämmitysmuodot 

• Ennen kaikkea tärkeäksi nähtiin tämän hetkisen tilanteen kartoittaminen 
ja se, että jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä voidaan tukea toki samalla 
luoden uusia vihreitä toimintatapoja.  

• Tehdään kestäviä hankintoja 
o Huomioidaan elinkaari 

 
Ilmastotyöryhmä tulee jatkamaan ilmasto-ohjelman laatimista ja luonnoksen 
valmistelua sekä tulee edelleen esittämään hankkeen etenemistä 
elinvoimalautakunnalle puolivuosittain. 

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta perehtyy esitettyyn luonnokseen sekä keskustelee ja 
antaa tarvittaessa ohjeistusta hankkeen eteenpäin viemiseksi. 
 

Päätös    
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Elinvoimalautakunta  11.01.2022 

 
5 
Ehkäisevän päihdetyön täytäntöönpano 
 
Evl 11.01.2022       
6/12.05.00/2022    

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) edellyttää kuntia 
tuottamaan rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön 
tekemisen. Kokemäen kaupungilla on ollut voimassa ehkäisevän päihdetyön 
suunnitelma vuosille 2017-2021. Aiemman ehkäisevän päihdetyön 
suunnitelman rauettua, on uuden valtuustokauden alussa valmisteltu uusi 
ehkäisevän päihdetyönsuunnitelma valtuustokaudelle 2021-2025, jonka 
Kokemäen kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.11.2021 kokouksessaan. 
 
Päihdesuunnitelman tehtävänä on laatia päihteistä vapaa toimintamalli, joka 
edistää kokemäkeläisten hyvinvointia, työllistymistä ja terveyttä ennalta sekä 
ehkäisevästi että korjaavasti. Suunnitelmassa on elämänkaarimallin 
mukaisesti jaoteltu lapset ja nuoret, työikäiset sekä eläkeikäiset omiksi 
ryhmikseen suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta. Ehkäisevä 
päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja 
vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, 
saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää työllistymistä, terveyttä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia. Päihdetyö määritetään ehkäisevän päihdetyön 
laissa koskevaksi myös rahapelihaittoja.  
 
Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa on ollut valmistelemassa hallinto-
osaston ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin lisäksi monialainen 
ehkäisevän päihdetyön työryhmä, johon kuuluu osallistujia eri osastoilta sekä 
eri päihdetyötä tekevistä muista toimijoista. Tämän lisäksi valmistelun aikana 
on kuultu eri ikäryhmien kanssa työskentelevien edustajia, lasten- ja nuorten 
asiantuntijaryhmää sekä laaja-alaista hyvinvointityöryhmää.  
  
Suunnitelman toteutumisesta vastaa ehkäisevän päihdetyön työryhmä, joka 
lisäksi huolehtii yhteistyön toteutumisesta, tiedon välittämisestä sekä 
toiminnan kehittämisestä. Työryhmä tukee omalla toiminnallaan Kokemäellä 
tehtävää ehkäisevää päihdetyötä mm. viestimällä, tekemällä yhteistyötä 
laajasti eri toimijoiden kanssa. 
 
Ehkäisevä päihdetyö kuuluu elinvoimalautakunnan toiminnan alaisuuteen ja 
näin ollen se vastaa laaditun ja hyväksytyn ehkäisevän päihdetyön 
suunnitelman toimeenpanosta vuosille 2022-2025.  

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää, että ehkäisevän päihdetyön työryhmä vastaa 
ehkäisevän päihdetyönsuunnitelman käytännön täytäntöönpanosta ja 
toimittaa pöytäkirjansa elinvoimalautakunnalle vähintään neljännesvuosittain. 
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Elinvoimalautakunta käsittelee ehkäisevän päihdetyön toimeenpanon 
tilannetta vuosittain kokouksissaan.  
 
Lisäksi elinvoimalautakunta tekee tarvittaessa laadittuun suunnitelmaan 
oikaisuluonteisia korjauksia   
 

Päätös    
 
Oheismateriaalit 
 Ehkäisevän päihdetyön-suunnitelma 
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6 
ELY-keskuksen kanssa kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä tehdyn 
sopimuksen päivittäminen 
 
Evl 11.01.2022       
7/00.04.02/2022    

Kokemäen kaupunki on vuonna 2006 solminut ELY-keskuksen kanssa 
sopimuksen pakolaisten vastaanotosta sekä pakolaisista aiheutuneiden 
kustannuksien korvaamisesta. Sopimusta on päivitetty määräajoin. Sopimus 
on päivitetty edellisen kerran kaupunginhallituksen päätöksellä 14.1.2019 
§10.  
 
Kunnan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen sopimus on 
edellytyksenä sille, että kunta voi saada korvauksia kiintiöpakolaisten ja 
oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Lisäksi 
korvauksien saamiseksi kunnalla tulee olla voimassa oleva 
kotouttamisohjelma. ELY-keskuksen tavoitteena on tehdä kaikkien kuntien 
kanssa sopimus pakolaisten kuntiin sijoittamisesta. 
 
Kokemäen kaupunki yhdessä KESSOTE:n ja KESSOTE:n alueen kuntien 
kanssa on aloittanut päivitetyn kotouttamisohjelman laatimisen.  
 
Kun kunnalla on voimassa oleva sopimus ELY-keskuksen kanssa, korvaa 
ELY-keskus kunnalle kotouttamislain tarkoittamista henkilöistä lain 6 luvun 
mukaiset kustannukset (Kotoutumisen edistämisestä annettu laki 
1386/2010). Tällä tarkoitetaan kunnalle maksettavaa laskennallista korvausta 
henkilöiden kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Lisäksi kunta 
saa korvauksen kunnan maksamasta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta, 
paluumuuttoavustuksesta, tulkitsemisen järjestämisestä ja 
erityiskustannuksista, joita voivat olla mm. eräät lastensuojelun palvelut, 
vamman tai sairauden edellyttämät pitkäaikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja muista erityisistä syistä aiheutuvat 
kustannukset. 
 
 Edeltävässä Kokemäen kaupungin ja ELY-keskuksen välisessä 
sopimuksessa kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä on 
määritelty, että Kokemäen kaupungin vuosittainen kotouttamislain 2 §:n ja 2 
ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on 10-15 henkilöä 
vuodessa kuitenkin niin, että vuosina 2019-2020 määrä on enintään 20 
henkilöä, jotka koostuvat oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista. 
Kokemäelle on pyritty sijoittamaan perheitä.  
 
ELY-keskus on esittänyt, että tätä muutettaisiin niin, että teksti kuuluisi 
seuraavasti: ”Kokemäen kaupungin vastaanottama vuosittainen 
kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on 
10–15 henkilöä kuitenkin siten, että vuosina 2022–2024 määrä on yhteensä 
enintään 30 henkilöä. ELY-keskus pyrkii sijoittamaan Kokemäelle perheitä.” 
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Kokemäen kaupungin hallintosäännön 30 §:n kohdan 11 mukaisesti 
elinvoimalautakunta vastaa kotoutumispalveluiden järjestämisestä. 

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.   
 

Päätös    
 
Oheismateriaalit 
 Sopimus_kuntaan_osoittamisesta_Kokemaki_2022 
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7 
Elinvoimalautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 
 
Evl 11.01.2022       
3/02.02.00/2022    

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 110 hyväksynyt vuoden 
2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2025.  
 
Kaupunginhallitus tulee 17.1.2022 kokouksessaan antamaan lautakunnille  
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joiden mukaan lautakuntien tulee 
välittömästi alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa 
käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja 
menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasoille. 
 
Käyttösuunnitelmilla lautakunnat jakavat valtuuston asettamat tavoitteet 
seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. 
Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupungin 
hallitukselle.  
 
Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee myös kohdentaa/nimetä 
investointimäärärahojen käyttötarkoitus. Elinvoimalautakunnalla ei ole 
suunniteltuja investointeja vuodella 2022.  
 
Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköllä. 
Osastopäällikön on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain 
esimerkiksi osastopalavereissa. Osaston on raportoitava lautakunnalle 
määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 
31.12.) talousarviovuoden aikana.  
 
Vuoden 2022 talousarviossa elinvoimalautakunnan käyttötalouden menot 
ovat 939 810 euroa ja tulot 159 000 euroa, netto 780 810 euroa.  

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvion 2022 käyttösuunnitelman 
liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi    
 

Päätös    
 
Liitteet 
 Vastuuhenkilöt kustannuspaikoittain 2022 
 Elinvoimalautakunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelma 
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8 
Elinvoimalautakunnan ostolaskujen hyväksyjien määrääminen vuodelle 2022 
 
Evl 11.01.2022       
3/02.02.00/2022    

Sisäisen valvonnan yleisohjeen kohdan 2.1.4. mukaan lautakunnan on 
vuosittain määrättävä henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä ostolaskuja ja 
tavaroiden/palveluiden vastaanottajat. Vastaanottajien on tarkastettava, että 
tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu. Hyväksyjän 
on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja ajallisesti oikea, tavara, 
työsuoritus tai muu vastaava palvelus on merkitty vastaanotetuksi, 
tositteessa on oikea tiliöinti, oikea toimittajatieto sekä oikea 
arvonlisäverokoodi. Hyväksyjä vastaa myös siitä, ettei käytettävissä olevaa 
määrärahaa ylitetä. 

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää, että elinvoimalautakunnan laskujen 
hyväksyjiksi määrätään vuodelle 2022 seuraavat viranhaltijat: Teemu 
Nieminen ja Essi Piirojärvi.  
 
Osastopäällikköä koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja. Muita viran- ja 
toimenhaltijoita koskevat "omat" laskut hyväksyy esimies.  Kunkin työpisteen 
kaikilla viran- ja toimenhaltijoilla on oikeus toimia tavaroiden ja palveluiden 
vastaanottajana ja asiatarkastajana. 
 

Päätös    
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9 
Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset 
 
Evl 11.01.2022       
8/00.01.01.00/2022    
 Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset, 

jotka on lähetetty etukäteen jäsenille sähköpostitse. 
 
 Elinkeinojen neuvottelukunnan kokouspöytäkirja 7.12.2021 

Lisätietoja antaa  Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101. 

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojarvi 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.   
 

Päätös    
 
Oheismateriaalit 
 Liite 4_Elinkeinojen-neuvottelukunta-MUISTIO-7.12.2021 


