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Aika

4/2021

20.05.2021 klo 17:30 - 18:25

Osallistujat
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Kuusisto Paula
Pääjoki Pekka
Haavisto Erno
Kivistö Teuvo
Lahdensivu Katri
Lammela Jukka
Loukkaanhuhta Tapio
Toppinen Sisko
Tuomala Helena
Peltomaa Kristiina
Ruokoski Annina
Kiviniemi Heikki
Koskensalo Pirjo

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
KH:n edustaja
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä

Vuori Salli
Ylikoski Petri
Kujanpää Katri

Jäsen
Jäsen
KH:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistysjohtaja
Toimistosihteeri

Allekirjoitukset
Paula Kuusisto
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Pirjo Koskensalo
pöytäkirjanpitäjä

39 - 46

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 21.5.2021

Tapio Loukkaanhuhta
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti

Katri Lahdensivu

54
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
HYVL 20.05.2021 § 39
Sivistysjohtajan esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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Pöytäkirjantarkastajat
HYVL 20.05.2021 § 40
Sivistysjohtajan esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirja.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Loukkaanhuhta ja
Katri Lahdensivu.

_____________________
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
HYVL 20.05.2021 § 41
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:
_____________________

Hyvinvointilautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
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Kankaanpään Urheilijat / Hiihtojaosto esitys säilölumen varastopaikan laajennuksesta ja
pinnan asfaltoinnista
1694/33.331/2021
HYVL 20.05.2021 § 42
Kankaanpään Urheilijat / Hiihtojaosto on lähettänyt sivistyspalveluille
27.4.2021 esityksen säilölumen varastokentän laajennuksesta sekä asfaltoinnista kesän 2021 aikana (liitteenä).
Kankaanpään Urheilijoiden hiihtojaosto on ollut asiasta yhteydessä myös
liikuntapalveluihin joulukuussa 2020. Liikuntapalvelut on järjestänyt asiasta
katselmuksen 27.1.2021 johon osallistuivat teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Kankaanpään urheilijoiden edustaja, tekninen johtaja, kuntatekniikan insinööri sekä hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori.
Katselmuksessa käytiin läpi Kankaanpään Urheilijoiden/Hiihtojaoston esittämät toimenpiteet varastokentän kehittämiseksi sekä keskusteltiin hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta. Katselmuksessa sovittiin, että tekniset
palvelut laskee hankkeelle kustannusarvion ja asiaa valmistellaan lautakunnan käsittelyä varten. Samalla sovittiin, että seuraavan kauden varastolumi tykitetään moukarikentän päätyyn mahdollisen rakentamistyön mahdollistamiseksi jo vuonna 2021.
Tekniset palvelut on laskenut alustavasti hankkeen kustannusarvion: Nykyinen alue pinta-ala n. 1820 - 1840 m2
Laajennuksen jälkeen pinta-ala n. 2950 m2
Laajennus n. 1110 m2
Kustannusarvio lumentekoalueesta vaiheistus:
I vaihe:
alueen laajentaminen, maapenkereen siirto, kaivutyöt, rakennekerrokset
0,7 m, kulutuskerros 0,05 m
n. 16.000 e alv. 0 %
II vaihe:
- rakennekerroksen paksuntaminen koko alueella/kantava kerros n.
0,30 m
- pohjan tasaus ja päällystäminen
Kustannusarvio: noin 32.000 euroa
I:n vaiheen toteutuksen jälkeen voidaan arvioida onko II:n vaiheen toteutus
tarpeen.
Hankkeelle ei ole varattuna määrärahaa vuoden 2021 talousarviossa johtuen siitä, että hanke on tullut esille talousarvion laatimisen jälkeen.
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään Urheilijat/hiihtojaoston esitys
Hankkeen kustannusarvio
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Hyvinvointilautakunta palaa asiaan vuoden 2022 talousarvion laadinnan
yhteydessä.
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Tapio Loukkaanhuhta esitti, että asia jätetään pöydälle.
Pekka Pääjoki kannatti Tapio Loukkaanhuhdan tekemää esitystä.
Puheenjohtaja totesi tehdyn sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeavan
kannatetun esityksen, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysesityksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että
ne, jotka kannattavat Tapio Loukkaanhuhdan ehdotusta pöydälle
jättämisestä vastaavat nimeä huudettaessa Jaa ja ne, jotka eivät kannata
pöydälle jättämistä vastaavat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 Jaa-ääntä (Pääjoki, Loukkaanhuhta,
Toppinen, Tuomala) ja 6 Ei-ääntä (Lahdensivu, Lammela, Peltomaa,
Kivistö, Haavisto, Kuusisto).

Päätös:

Sivistysjohtajan alkuperäinen päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kankaanpään Urheilijat/Hiihtojaosto
Liikuntapalvelut

Lisätietoja antaa:

Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

_____________________
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Hyvinvointikertomus 2020
HYVL 20.05.2021 § 43
Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja
ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi lain 12 § edellyttää, että kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä
kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Kankaanpään kaupungin hyvinvointityöryhmä on laatinut liitteenä olevan
hyvinvointiraportin 2020 käyttäen Kuntaliiton sähköistä hyvinvointikertomuspohjaa. Hyvinvointityöryhmään on kuulunut sekä kaupungin että
POSAn edustajia.
Esityslistan liitteet:

Vuosittainen raportti 2020
Valmistelija Hyvinvointi-ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä

Valmistelijan esitys:

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupungin hyvinvointiraportin 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Sivistysjohtajan ehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773

_____________________
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Talousarvion seuranta tammi-maaliskuu 2021 / hyvinvointilautakunta
1476/03.030/2020
HYVL 20.05.2021 § 44
Käyttötalouden raporttiin on otettu vain ulkoiset tuotot ja kulut. Sisäisillä
erillä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta, koska sisäiset tuotot = sisäiset kulut. Niillä on merkitystä vain kustannuslaskennassa ja kaikkien kulujen oikeassa kohdistamisessa.
Hyvinvointilautakunnan alaisen tulosalueen maaliskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 76 749 euroa eli 19,72 %. Toimintakulujen toteutuma on
506 492 euroa eli 23,16 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 429 743
euroa eli 23,91 %.
Investointien osalta maaliskuun lopussa kuluja oli kirjaantunut vain liikuntakeskuksen osalta 104 198 euroa.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion seuranta tammi-maaliskuu 2021
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tammi-maaliskuu
2021 tiedoksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
HYVL 20.05.2021 § 45
Esityslistan liitteet:

Hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 16.4. - 10.5.2021
Valmistelija toimistosihteeri Pirjo Koskensalo

Valmistelijan esitys:

Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Sivistysjohtajan ehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Hyvinvointilautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla
käyttämättä Kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi, 044 577 2441
_____________________
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Ilmoitusasiat
HYVL 20.05.2021 § 46
1

Kankaanpään kaupunginkirjasto
Satakirjastojen kokoelmalinjat 2021

2

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/35/628/2021
Kankaanpään palloiluhallin peruskorjaus ja laajennus, vaihe 3
Päätös liitteenä

3

Aluehallintoviraston päätös LSAVI/11187/2020
Kankaanpään Seutukunnallinen etsivä nuorisotyö
Päätös liitteenä

Esityslistan liitteet:

Satakirjastojen kokoelmalinjat 2021
OKM:n päätös OKM/35/628/2021
AVI:n päätös LSAVI/11187/2020
Valmistelija toimistosihteeri Pirjo Koskensalo

Valmistelijan esitys:

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sivistysjohtajan ehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Hyvinvointilautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä

Pykälät

20.5.2021

39 - 46

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 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

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

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 21.5.2021 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

