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Päätösten nähtävilläpito 

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja alla mainittujen lautakuntien sekä muiden toimielinten pöytäkirjat 

 niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään Kunta-lain 140 §:n mukaan 

tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa https://www.parkano.fi/, jollei salassapitoa 

koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen kokouksessa ja pöytäkirja on yleisessä tietoverkossa nähtävillä 

kokouksen jälkeisenä päivänä. Poikkeuksena tarkastuslautakuntakunta, elinvoi-matoimikunta ja 

henkilöstöjaosto, joiden pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeisenä päivänä ja  

julkaistaan yleisessä tietoverkossa tarkastamisen jälkeen.  

Viranhaltijoiden tekemät muutoksenhakukelpoiset päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa  

päätöksen allekirjoittamisen jälkeisenä päivänä. Rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon 

 jälkeen, mistä ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla. 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa kaksi vuotta julkaisupäivästä.  

Esityslistat (kokouskutsut) näkyvät yleisessä tietoverkossa vain pöytäkirjan julkaisuun saakka. 

Kokousajankohdat 

Parkanon kaupungin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 

jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuusto kokoontuu toimielimen kevät- ja syyskausille erikseen vahvistaman aikataulun 

mukaisesti. Valtuuston kokouspäivä on maanantai ja kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17. 

Valtuuston kokoukset ovat avoimia yleisölle.  

Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus kokoontuu toimielimen kevät- ja syyskausille erikseen vahvistaman aika-taulun 

mukaisesti. Pääsääntöisesti kokoukset ovat joka toinen maanantai klo 17.  

Keskusvaalilautakunta 

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilain säädösten mukaisesti. 

Perusturvalautakunta yta 

Perusturvalautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään toimielimen kevät- ja syyskausille erikseen 

vahvistaman aikataulun mukaisesti. Perusturvalautakunta ytan kokouspäivä on torstai ja kokoukset 

 alkavat pääsääntöisesti klo 17. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina 

alkaen klo 17. Jos tämä päivä on yleinen vapaapäivä, pidetään kokous erikseen sovittavana ajankohtana. 

Sivistyslautakunta 

Sivistyslautakunnan kokouspäivä on tiistai ja kokouksen alkamisaika klo 17:15. Kokoukset pyritään 

keskittämään kuukauden ensimmäiselle ja kolmannelle tiistaille. Kiireellisissä tapauksissa lautakunnan 

puheenjohtaja voi määrätä muunkin kokousajan. 
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Tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunta kokoontuu toimielimen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Pääsääntöisesti kokoukset 

ovat kuukauden 3. maanantaina klo 14:00. 

Tekninen lautakunta 

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden kolmantena keskiviikkona 

klo 17 alkaen sekä tarvittaessa kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17 alkaen. 

Kaupunginhallituksen elinvoimatoimikunta 

Kokousaikataulu päätetään elinvoimatoimikunnan kokouksessa. 

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 

Kokousaikataulu päätetään henkilöstöjaoston kokouksessa. 

Nuorisovaltuusto 

Kokousaikataulu päätetään nuorisovaltuustoon kokouksessa. 

Vammaisneuvosto  

Vammaisneuvosto kokoontuu arviolta noin neljä kertaa vuodessa. Kokousaikataulu päätetään 

vammaisneuvoston kokouksessa. 

Vanhusneuvosto 

Vanhusneuvosto kokoontuu arviolta noin neljä kertaa vuodessa. Kokousaikataulu päätetään 

vammaisneuvoston kokouksessa. 

Toimistojen aukioloajat 

Kaupunginviraston yleinen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-15:00.  

Puhelinvaihde ja neuvonnan asiakaspalvelu on auki maanantaista perjantaihin klo 9:00-12:00 ja 13:00-15:00. 

Viraston henkilöstöllä on liukuva työaika klo 6:00-9:00 ja 14:00-17:00. Pyydämme huomioimaan tämän 

asioinnissanne ja varmistamaan mahdollisuuksien mukaan tavoittelemanne henkilön paikallaolo. 
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