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Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 19.10.2021 alkaen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL 18.10.2021 § 373
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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18.10.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KHALL 18.10.2021 § 374
Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erno Haavisto ja Jukka
Kangasniemi.
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18.10.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KHALL 18.10.2021 § 375
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:

Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi päätettiin käsitellä asia Verovuoden 2020 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnalle.
Kokouksen alkuun kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori Ullamarja Kontiainen
ja nuorisotyöntekijä Terhi Lehikoinen esittelivät nuorisotoimen
ajankohtaisia asioita.

_____________________
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Lausunto Satakunta-strategian luonnoksesta 2
1724/01.018/2021
KHALL 18.10.2021 § 376
Satakunnan maakuntahallitus pyytää Satakuntaliiton sidosryhmiltä lausuntoa Satakunta-strategian luonnoksesta 2. Satakunta-strategia muodostuu
vuoteen 2050 tähtäävästä pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmasta, lähivuosien kehitystarpeita määrittelevästä maakuntaohjelmasta 2022–2025 ja
maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta. Satakunta-strategiaan kytkeytyy myös EU:n edellyttämä Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia
2021–2027.
Lausuntojen perusteella muokattu Satakunta-strategia on tarkoitus käsitellä maakuntahallituksen kokouksessa 22.11.2021 ja hyväksyä maakuntavaltuuston kokouksessa 10.12.2021.
Maakunnan suunnittelu edellyttää strategisen maakuntasuunnitelman ja
maakuntaohjelman sekä alueiden käytön suunnittelun yhteen niveltymistä
ja tiivistä vuorovaikutusta. Maakuntaohjelma ja maakuntakaava toteuttavat
maakuntasuunnitelman sisältöjä ja ovat toisiaan täydentäviä asiakirjoja.
Maakuntakaavalla konkretisoidaan maakuntasuunnitelmassa ilmaistua
maakunnan pitkän tähtäimen tahtotilaa ja luodaan alueidenkäytölliset edellytykset tavoitetilan toteuttamiseksi.
Laadintaprosessin aikana on toteutettu sidosryhmätapaamisia, seutukuntakohtaiset keskustelutilaisuudet kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon kanssa sekä toteutettu maakunnan osaamisprofiilia että alustavia kehittämislinjauksia käsittelevät työpajat. Kansalaisosallistumisen
osalta toteutettiin vuonna 2020 yhteistyössä Turun yliopiston koordinoiman
monitieteisen tutkimushankkeen (PALO, participation in longterm decision
making) kanssa asukaskysely (satunnaisotos 6 000 satakuntalaista) sekä
kansalaiskeskustelu Satakunnan vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista.
Satakuntaliitolla on jäsenkuntiensa lisäksi useita sidosryhmiä ja kehittämiskumppaneita, joiden asiantuntemus on tärkeä Satakunta-strategian valmistelussa ja toteutuksessa sekä maakunnan elinvoiman ja kilpailukyvyn
vahvistamisessa. Satakuntaliitto mm. koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tarkoituksena on maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen. Maakuntaliitolla on
useita pysyviä sidosryhmäfoorumeita, joiden toiminta perustuu aluekehittämisen tarpeisiin (mm. MYR, MYR:n sihteeristö, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiofoorumit). Keskeisistä kärkialoista on koottu maakunnallisia yhteistyöryhmiä. Satakuntaliiton sidosryhmät ovat aktiivisesti osallistuneet
työpajoihin ja tilaisuuksiin, joissa on koottu aineistoa sekä näkemyksiä
strategisten kehittämislinjausten laatimiseksi.
Esityslistan liitteet:

Satakunta-strategia luonnos 2
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa Satakunta-strategian luonnoksesta seuraavan
lausunnon:
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Satakunta-strategian valmistelussa on kiitettävän laaja-alaisesti otettu huomioon eri sidosryhmät. Satakunnan tulevaisuuskuvat 2050 pohjautuvat
maakuntasuunnitelmatyössä laadittuihin skenaarioihin. Tulevaisuuskuvien
mukaisesti Satakunta on vuonna 2050
- Elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta
- Hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta
- Vastuullinen ja osaava maakunta
Tulevaisuuskuvat on oikean suuntaiset, joiden pohjalta on erinomaiset
edellytykset muodostaa pitkän aikavälin yhteinen maakunnallinen kehittämisen tahtotila. Lisäksi Satakunta-strategia on erittäin laaja ja kattava tieto- ja tavoitepaketti, jonka sisältä löytyvät perusteet rahoitushakuihin eri
kanavista, mikä onkin yksi asiakirjan keskeinen käyttötarkoitus. Sen sijaan
kaavoitusta ohjaavana asiakirjana strategia on monitulkintainen, jolloin
olennaista on, että maakuntakaavoitus ja sen seuranta pitäytyy maakunnallisesti merkittävissä ylikunnallisissa kokonaisuuksissa ja strategian tulee
tukea alueiden kuntien kaavoitusta elinvoimaisuuden näkökulmasta.
Strategialuonnoksessa on kuvattu keskeiset kehittämistavoitteet ja strategista kehittämistä ohjaavat periaatteet, joita ovat vastuullisuus ja ilmastonmuutos. Luonnoksessa on esitelty vastuullinen toimintatapa sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeuttamisen huomiointi, jotka muodostavat ohjaavat periaatteet sekä pitkän että lyhyen aikavälin strategisten tavoitteiden
toteuttamiselle.
Ilmasto- ja energiapolitiikan edistäminen on tarpeellista ja kokonaisuudessaan kannatettavaa. Ilmastonmuutoksen hillintä on aikamme tärkeimpiä
tehtäviä. Ilmasto- ja energiapolitiikka on jatkuvan seurannan alla, siksi
asiaa pitää tarkastella monesta näkökulmasta eikä yhtenä vähäisenä tekijänä suinkaan ole alueen elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Alueen elinvoimaisuuden huomioon ottaminen tulisi näkyä paljon painokkaammin ilmasto- ja energiapolitiikassa. Tavoitteiden asettelussa tulisi olla kohtuullisuus
mukana ottaen huomioon meidän kokoisen alueen vaikutus ilmasto- ja
energiapolitiikkaan.Tavoitteet eivät tulisi olla kansallista tasoa vaativampi.
Tulevaisuuskuvien esittelyssä elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta kuvataan, että maakunnan energiaosaaminen tuottaa sähköä koko
yhteiskunnan tarpeisiin sekä ydin- että uusiutuvien energialähteiden kautta. Energialähteiden ja varsinkin uusiutuvien energialähteiden osalta strategiassa on hyvä painottaa vahvemmin monipuolisesti uusiutuvien energialähteiden muotoja mukaan lukien aurinko- ja tuulienergian mahdollistaminen eri alueiden lähtökohdista.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Satakuntaliitto

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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Lausunto Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion kehyksestä ja
toiminnan kehittämisestä
284/01.018/2013
KHALL 18.10.2021 § 377
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnille on varattava taloussuunnitelmaa valmisteltaessa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.9.2021 § 31 kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion kehyksen ja päättänyt pyytää jäsenkunnilta esityksiä toiminnan kehittämiseksi.
Esityslistan liitteet:

Satakunnan koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö 1.10.2021.
Valmistelija elinkeinojohtaja Marko Rajamäki.

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa seuraavanlaisen lausunnon:
Kankaanpään kaupunki kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.
Kaupunki pitää tärkeänä ja keskeisenä, että ammatillinen koulutus pyrkii
vastaamaan mahdollisimman hyvin Kankaanpään ja koko seutukunnan yritysten ja muiden työnantajien toisen asteen koulutusta edellyttävään työvoimatarpeeseen. Tässä asiassa toimialojen kehityksen ennakoinnilla ja
verkostoitumisen kautta paikallisten yritysten kanssa käytävällä vuoropuhelulla on tärkeä rooli. Niin ikään sitä tukee Sataedun monipuolinen eri
koulutusmuotojen kirjo, ja siellä esimerkiksi panostaminen myös rekrytoivien työvoimakoulutusten tarjontaan.
Sataedun vuoden 2022 talousarvion kehyksen taustakuvauksessa todetaan ammatillisen koulutuksen merkityksen korostuvan voimakkaan työvoimapulan aikana. Kaupunki yhtyy tähän näkemykseen ja alueen yritysten
kanssa käymänsä vuoropuhelun kautta tunnistaa työvoiman saatavuuden
jo nyt heikentyneen. Samaa asiaa indikoi paikkakunnan nopea työttömyysasteen lasku, valtakunnallisenkin kehityksen mukaisesti.
Kankaanpään elinvoiman kehittämisessä yksi keskeisistä tekijöistä on juuri
työvoiman saatavuus täällä jo toimiville ja uusille tavoiteltaville yrityksille.
Ponnistelu elinvoiman vahvistamiseksi edellyttää toimijoiden yhteistyötä,
josta hyvänä esimerkkinä voidaan todeta kuluvan vuoden aikana päättynyt
Sataedun, Satakunnan TE-toimiston ja Kankaanpään kaupungin seutukaupunkiverkostohanke osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi.
Ilolla voimme todeta tiivistyvän yhteistyön jatkuvan muun muassa uuden
työvoiman saatavuuden hankevalmistelun merkeissä ja vastikään solmitun
yhteistyösopimuksen viitoittamana.
Merkittävä aihepiiriä koskeva muutos tulee olemaan kansallisesti valmistelussa oleva TE-palvelut 2024 -uudistus. Uudistuksella tultaneen tavoittelemaan vielä vahvempaa työvoimapalveluiden, paikkakunnan koulutuspalveluiden ja kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyötä ja sen myötä yhä paremmin kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia
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palveluita työllisyyden vahvistamiseksi. Kaupunki pitää tärkeänä myös paikallisen vuoropuhelun käymistä asiassa osapuolten välillä jo uudistuksen
valmisteluvaiheen aikana.
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Satakunnan
koulutuskuntayhtymän tavoin Kankaanpään kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että opiskelijoidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus turvataan lähelle heitä. Toisena asiana perustettaviin hyvinvointialueisiin liittyen on tärkeää huolehtia sote-alan koulutustarjonnasta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi Kankaanpään ja koko
Pohjois-Satakunnan alueella.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja antaa:
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578
_____________________
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06.10.2021
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Tapalan peruspalvelukeskus III-vaiheen hankesuunnittelun käynnistäminen
730/40.401/2015
TEKNL 06.10.2021 § 101
Kankaanpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tapalan
peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen
hankesuunnitelman 27.3.2017 § 32 sekä hyväksynyt hankesuunnitelman
muutokset kokouksissaan 9.6.2018 § 36 ja 15.5.2020 § 31.
Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen
vaiheiden I ja II työt ovat valmistuneet ja seuraavaksi on alkamassa vaihe
III, joka koskee vuodeosastosiipeä ja keittiötä.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa) on laatinut
toiminnallisen tarveselvityksen. Tarveselvityksen perusteella voidaan
todeta, että voimassa oleva hankesuunnitelma muuttuu merkittävästi ja on
syytä aloittaa hankesuunnitelman laatiminen koskien Tapalan
peruspalvelukeskuksen tulevia vaiheita.
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Hallinto esittää, että Tapalan
peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen tulevien
vaiheiden hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään toiminnallisen
tarveselvityksen pohjalta.
Hankesuunnitelman laatii arkkitehti yhdessä talotekniikkasuunnittelijoiden,
rakennuttajan edustajien ja käyttäjien kanssa. Arkkitehti valitaan
kilpailuttamalla ja muiden Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjausja laajennushankkeen suunnittelijoiden osalta pyydetään suunnittelusta
tarjoukset perustuen työmääräarvioon ja aikapalkkioon.
Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä laaditaan tarkempi tarveselvitys
koskien keittiön toteutustapaa, -laajuutta ja -ajankohtaa.
Esityslistan liitteet:

- PoSa, Toiminnallinen tarveselvitys, 20.7.2021
- PoSa, Esitys, 27.9.2021
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjausja laajennushankkeen tulevien vaihdeiden hankesuunnitelman laatiminen
käynnistetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän
toiminnallisen tarveselvityksen pohjalta.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Tapalan peruspalvelukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Hallinto

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620
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_____________________
KHALL 18.10.2021 § 378
Esityslistan liitteet:

- PoSa, Toiminnallinen tarveselvitys, 20.7.2021
- PoSa, Esitys, 27.9.2021
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen tulevien vaiheiden hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän toiminnallisen tarveselvityksen pohjalta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210

_____________________

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 339
§ 379

20/2021

694

20.09.2021
18.10.2021

Ympäristöterveydenhuollon mukaan ottaminen hyvinvointialueen valmisteluun
1822/01.017/2021
KHALL 20.09.2021 § 339
Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksessaan
10.8.2021 § 14 päättänyt tiedustella Satakunnan kunnilta syyskuun 2021
aikana halukkuutta ottaa ympäristöterveydenhuolto mukaan Satakunnan
hyvinvointialueen valmisteluun voimaanpanolain 65 §:n mukaisesti.
Mikäli kaikki kunnat suhtautuvat myönteisesti ympäristöterveydenhuollon
siirtymiseen hyvinvointialueen hoidettavaksi jo 1.1.2023, voidaan tätä koskeva valmistelu aloittaa.
Kunnat vastaisivat edelleen tehtävien siirrosta huolimatta ympäristöterveydenhuollon rahoituksesta ainakin 31.12.2025 saakka, jolloin vastuu ympäristöterveydenhuollosta ja sen rahoituksesta mahdollisesti siirtyy hyvinvointialueelle.
Tällä pyydetyllä ilmoituksella kunta sitoutuu ainoastaan valmisteluun osallistumiseen.
Päätös ja sopimus tehtävien siirrosta tehdään erikseen 30.6.2022 mennessä.
Ympäristöterveydenhuollon tuottaa Kankaanpäässä Posa. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät eivät kuitenkaan ole olleet osana nykyistä sote-uudistusta. Tammikuussa 2021 valmistuneessa aluehallinnon ja monialaisten
maakuntien parlamentaarisessa selvityksessä ehdotetaan, että ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirrettäisiin hyvinvointialueille 1.1.2026 alkaen.
Asiasta on keskusteltu PoSan terveysvalvonnasta vastaavan johtajan
kanssa. Hänen mielestään ympäristöterveydenhuolto kannattaisi siirtää
heti samalla kun hyvinvointialuetta valmistellaan eli henkilöstö- ja omaisuussiirrot tulisi valmistella samanaikaisesti, kun muukin sotehenkilöstön
siirto.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kankaanpään kaupunki suhtautuu myönteisesti ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymiseen hyvinvointialueen hoidettavaksi jo 1.1.2023.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

kirjaamo@satakunta.fi

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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KHALL 18.10.2021 § 379
Satakunnan kunnista 11 on vastannut ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskevaan kyselyyn myönteisesti ja 5 kielteisesti. Tehtävän siirto hyvinvointialueelle vaatii jokaisen kunnan mukana olemisen, joten ympäristöterveydenhuolto tulee organisoida muulla tavoin.
Lain mukaan kunnassa tai kunnan yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla
ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään.
Siikaisten, Jämijärven, Karvian, Pomarkun, Kankaanpään ja Merikarvian
ympäristöterveydenhuollon on järjestänyt Posa. Ympäristöterveydenhuolto
ja ympäristönsuojelu ovat muodostaneet Posassa ympäristöpalveluiden
vastuualueen.
Ympäristöpalveluiden tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä
väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla
elinympäristön terveydellistä laatua.
Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia-,
kuluttajaturvallisuus-, tupakka-, eläinlääkintähuolto- ja eläinsuojelulain
edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä Posan alueella.
Lisäksi toiminta-alueeseen kuuluvat Pomarkun ja Merikarvian kunnat.
Ympäristönsuojelu on ympäristön tilan parantamista ja pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristönsuojeluun kuuluvat vesiensuojelu, ilmansuojelu,
maaperän- ja pohjavedensuojelu, meluntorjunta ja jätteiden määrän vähentäminen.
Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Posan kuntayhtymä tullee purettavaksi. Kuntayhtymä on hallinnollisesti raskas malli pelkästään ympäristöpalveluiden järjestämiseksi.
Alueen kuntajohtajat ja Posan terveysvalvonnan johtaja ovat keskustelleet
palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Tapaamisessa on sovittu, että
kukin kunta ilmoittaa tahtotilansa ympäristöpalveluiden järjestämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä lokakuun aikana.
Esityslistan liitteet:

Kuntaliiton kirje ympäristöterveydenhuollon organisoinnista
Posan ympäristöpalvelut -tietopaketti
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Kankaanpään kaupunki on valmis järjestämään ympäristöpalvelut yhteistoiminnassa nykyisellä toiminta-alueella.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Posan jäsenkunnat
Merikarvian kunta
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Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
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18.10.2021

Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) ajalla
1.1.2022 - 31.12.2024
376/01.017/2014
KHALL 18.10.2021 § 380
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)
sekä lain nojalla annettu asetus (1377/2014) tulivat voimaan 1.1.2015.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää
työttömien työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluja.
Kankaanpään kaupunki on ollut mukana lakisäätäisessä työllistymistä
edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP). Voimassaoleva kolmen vuoden sopimuskausi päättyy 31.12.2021 (Khall 20.8.2018 § 246).
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat
yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin
yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun
osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta.
Yhteistyösopimuksen sopijapuolet (kunnat): Eura, Harjavalta, Huittinen,
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku,
Pori, Siikainen, Säkylä ja Ulvila sekä kuntayhtymät: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä ja Porin perusturvakeskus, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto sekä
Kansaneläkelaitos.
Uusi sopimus on voimassa 31.12.2024 asti, ellei Typ-lakiin tule sitä ennen
muutoksia, jotka vaikuttaisivat sopimuskauden pituuteen.
Esityslistan liitteet:

TYP-yhteistyösopimus 1.1.2022 - 31.12.2024
Valmistelija Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Sopimusosapuolet
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Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
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07.10.2021
18.10.2021

Omaishoitajien maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit
1493/03.035/2020
KULT/VAP 07.10.2021 § 20
Kaupunginhallitus on hyväksynyt omaishoitajien maksuttomat uimahalli- ja
kuntosalikäynnit 1.1.2018 alkaen. (KHALL 15.05.2017 § 173). Toimintaa
jatkettiin kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2021 (HYVL 27.08.2020 § 38)
ja (YHALL 9.11.2020 § 110) päätöksellä.
Omaishoitajille myönnetyt maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit on
otettu kiitollisina vastaan omaishoitajien taholta ja ne ovat tuoneet positiivista palautetta jaksamisen suhteen. Omaishoito ja siitä kohdennettava tuki hoitajalle on edullinen palvelumuoto kunnalle, koska omaishoidolla voidaan mahdollisesti siirtää asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
Käyntimäärien perusteella palvelua on käytetty vuonna 2020 (kuntosali+uinti 653 kertaa/29 henkilöä ja aamu-uinti 53 kertaa/4 henkilöä) kustannukset olivat noin 2 000 euroa. Toimintavuonna ajalla 1.1. - 20.9.2021 palvelua on käytetty 156 kertaa/12 henkilöä. Vuoden 2021 kävijämäärissä on
selkeästi nähtävissä koronan vaikutukset palvelun käyttöön.
Toiminnan perusteet 1.1.2022 alkaen
- PoSa tekee vuosittain päätöksen kenelle omaishoitajista etu myönnetään
- PoSa lähettää päätöksen omaishoitajille, joka voi myönnetyn päätöksen
esittämällä noutaa liikuntakeskuksen infosta rannekkeen. Rannekkeen
hinta omaishoitajalle on 5 €
- Liikuntakeskuksen info määrittää rannekkeelle edun (ajanjakso) PoSan
laatiman päätöksen mukaisesti
- Rannekkeen edut päivitetään vuosittain liikuntakeskuksen infossa perustuen PoSan laatiman päätökseen. Omaishoitaja on velvollinen esittämään
PoSan laatiman päätöksen liikuntakeskuksen infossa
- Omaishoitajien maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit ovat voimassa
toistaiseksi.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä

Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että toimintaa jatketaan toistaiseksi edellisten päätösten ja toiminnasta laadittujen
tarkennusten (toiminnan perusteet) mukaisesti 1.1.2022 alkaen.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
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KHALL 18.10.2021 § 381
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää, että toimintaa jatketaan toistaiseksi edellisten
päätösten ja toiminnasta laadittujen tarkennusten (toiminnan perusteet)
mukaisesti 1.1.2022 alkaen.

Kaupunginjohtjan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kulttuuri ja vapaa-aika -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
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05.10.2021
18.10.2021

Kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 2022 - 2024
1847/51.510/2021
KAUPSL 05.10.2021 § 62
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä. Kaavoituskatsaus ja lähivuosien kaavoitusohjelma laaditaan Kankaanpäässä vakiintuneen käytännön mukaisesti syksyisin liittyen talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun. Hankkeiden kiireellisyysjärjestys
elää ja uusia kohteita otetaan ohjelmaan tarpeen mukaan. Tietoa suunnitelmista ja niiden käsittelyvaiheista saa internetistä kaupungin kotisivuilta
www.kankaanpaa.fi
Suunnittelukaudella 9/2020-9/2021 kaavoista valmistuivat ja lainvoiman
saivat Keskustan osayleiskaavan muutos koskien Pansian / Mettälänkankaan alueen TY, VL ja AP-01 aluevarauksia sekä Eläinlääkärin asemakaavamuutos ja Rivieeran asuinkorttelialueen asemakaavan muutos 2.
Tällä hetkellä vireillä olevista ja tulevista kaavoituskohteista merkittävimpiä
ovat Marjakeitaan ja Paholammin tuulivoimaosayleiskaavat, Honkajoki
Oy:n laajennuksen asemakaava, Niinisalon koulun asemakaavan muutos,
Honkajoen vanhan terveystalon alueen asemakaavan muutos ja Lohikon
teollisuusalueen asemakaavan muutos.
Esityslistan liitteet:

Kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 2022 – 2024
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväkyy kaavoituskatsauksen 2021 ja kaavoitusohjelman 2022 - 2024 ohjeellisena noudatettavaksi sekä esittää sen
edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle liittyen talousarvion ja -suunnitelman perusteluihin.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväkyy kaavoituskatsauksen 2021 ja kaavoitusohjelman 2022 - 2024 ohjeellisena noudatettavaksi sekä esittää sen
edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle liittyen talousarvion ja -suunnitelman perusteluihin.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 382
-
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Kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 2022 – 2024
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman 2022 - 2024 ohjeellisena noudatettavaksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732
_____________________
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05.10.2021
18.10.2021

Esitys asemakaavan laadinnan käynnistämisestä koskien Kankaanpään kaupungin 22.
kaupunginosan (Honkajoki) tiloja 99–403–5–85 ja 99–403–5–187
1835/51.512/2021
KAUPSL 05.10.2021 § 61
Honkajoki Oy esittää Kankaanpään kaupungille asemakaavan laadinnan
käynnistämistä koskien osaa kahdesta Honkajoki Oy:n omistamasta kiinteistöstä: 99–403–5–85 (Pataharju) ja 99–403–5–187 (Hummuli).
Honkajoki Oy on hankkinut omistukseensa Pataharjun kiinteistön
99–403–5–85 Santastentien pohjoispuolelta, nykyisin omistamansa kiinteistön vierestä. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintojaan kyseiselle
alueelle. Ensivaiheessa alueelle on tarkoitus rakentaa puhtaiden konttien
säilytyskenttä ja myöhemmin myös tuotantoa palvelevia laitoksia. Alueella
ei kuitenkaan ole vielä asemakaavaa ja suunnitellut laajennustoimet edellyttävät alueen kaavoitusta. Honkajoki Oy esittää tästä syystä kaupungille,
että alueen asemakaavoitus käynnistettäisiin. Samassa yhteydessä siirrettäisiin Pataharjun kiinteistön länsipuolella kulkevaa ajoyhteyttä, joka sijaitsee Honkajoki Oy:n omistamalla kiinteistöllä 99–403–5–187 (Hummuli).
Asemakaavoitettava alue on kooltaan n. 5,5 ha ja alue liittyy suoraan Kirkonseudun asemakaavan korttelin 301 tonttiin 1. Voimassa olevassa yleiskaavassa asemakaavoitettava alue on osoitettu E-2 merkinnällä: Erityisalue, joka on tarkoitettu yksityiseen rakennustoimintaan. Nykytilassa Pataharjun kiinteistö on talousmetsän tavoin hoidettua nuorehkoa mäntymetsää. Hummulin kiinteistöllä on ajoyhteys lähialueen turvesuolle.
Honkajoki Oy on valmis vastaamaan kaavoituksen kustannuksista ja esittää kaavan laatijaksi Pekka Kujalaa (YKS 549) Plandea Oy:ta.
Kaupunkisuunnittelussa on tutkittu asiaa ja todettu kaavahanke mahdolliseksi. Suunniteltu toiminta on yleiskaavan tarkoituksen mukaista ja toiminnan keskittäminen olemassa olevien tuotantolaitosten yhteyteen on myös
yhdyskuntataloudellisesti järkevää.
Esityslistan liitteet:

Honkajoki Oy kaavoitusaloite
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää käynnistää asemakaavan laadinnan koskien Kankaanpään kaupungin 22. kaupunginosan (Honkajoki) tiloja 99–403–5–85 ja 99–403–5–187.
Päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää käynnistää asemakaavan laadinnan koskien Kankaanpään kaupungin 22. kaupunginosan (Honkajoki) tiloja 99–403–5–85 ja 99–403–5–187.
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Päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
Honkajoki Oy

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 383
Esityslistan liitteet:

Honkajoki Oy kaavoitusaloite
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen
tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunkisuunnittelu

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
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23.08.2021
18.10.2021

Vanhusneuvoston vaali
45/01.010/2013, 2/01.010/2013
KHALL 23.08.2021 § 301
Vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kaksitoista (12) varsinaista
jäsentä. Lisäksi jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen. Kahdeksan (8) varsinaista ja varajäsentä edustaa eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjä ja viisi (5) varsinaista ja varajäsentä kunnan eri hallintokuntia. Vanhusneuvoston toimikausi on neljä vuotta.
Vanhusneuvoston kokoonpano päättyneellä toimikaudella on ollut seuraava:
Jäsen
Sinikka Poikkeus
Anneli Jerkku
Antti Piittala
Matti Luukkainen
Tarja Nurmi
Kalevi Välisalo
Rakennustarkastaja
Vapaa-aikasihteeri
Yhdyskuntainsinööri
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori
PoSan vanhuspalvelujohtaja

Henkilökohtainen varajäsen
Raili Kunnaspuro
Tuula Järvinen
Annikki Jussila
Jorma Mäkinen
Mauno Tervakangas
Hilkka Leponiemi
Kaupunginarkkitehti
Kirjastotoimenjohtaja
Tekninen johtaja
Erityisryhmien liikunnanohjaaja
PoSan avopalvelupäällikkö

Vanhusneuvoston sihteerinä on toiminut hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori.
Kankaanpään eläkeläisyhdistykset ovat esittäneet uudelle toimikaudelle
seuraavia henkilöitä:
Eläkeliiton Kankaanpään Yhdistys ry:stä
Lauri Ahopelto ,varalle Irmeli Rosenberg
Anneli Jerkku, varalle Mailis Linnola
Eläkeliitto Honkajoen yhdistys ry:stä
Erkki Ilmari, varalle Olavi Kivioja
Kirsi Wecksell, varalle Sulevi Ylinen
Kankaanpään Eläkeläiset ry:stä
Oili Lehtinen, varalle Antti Piittala
Kankaanpään Eläkkeensaajat ry:stä
Matti Luukkainen, varalle Marita Rantala
Kankaanpään Kansalliset Seniorit ry:stä
(Ei esitystä)
Niinisalon Eläkkeensaajat ry:stä
(Ei esitystä)
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Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus pyytää Kankaanpään Kansalliset Seniorit ry:tä ja Niinisalon Eläkkeensaajat ry:tä tekemään esityksen edustajistaan vanhusneuvostoon 15.9.2021 mennessä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kankaanpään Kansalliset Seniorit ry
Niinisalon Eläkkeensaajat ry

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 384
Kankaanpään eläkeläisyhdistykset ovat esittäneet uudelle toimikaudelle
seuraavia henkilöitä:
Eläkeliiton Kankaanpään Yhdistys ry:stä
Lauri Ahopelto ,varalle Irmeli Rosenberg
Anneli Jerkku, varalle Mailis Linnola
Eläkeliitto Honkajoen yhdistys ry:stä
Erkki Ilmari, varalle Olavi Kivioja
Kirsi Wecksell, varalle Sulevi Ylinen
Kankaanpään Eläkeläiset ry:stä
Oili Lehtinen, varalle Antti Piittala
Kankaanpään Eläkkeensaajat ry:stä
Matti Luukkainen, varalle Marita Rantala
Kankaanpään Kansalliset Seniorit ry:stä
Tuula Kalliokoski, varalle Markku Räikkälä
Niinisalon Eläkkeensaajat ry:stä
(Ei esitystä)
Suomen Senioriliike Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry on esittänyt,
että Pauli Lanne valittaisiin jäseneksi vanhusneuvostoon.
Oikeutta Eläkeläisille ry on esittänyt, että vanhusneuvostoon valittaisiin
Anssi Joutsenlahti.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Valmistelijan esitys:

PÖYTÄKIRJA

20/2021

Kaupunginhallitus valitsee jäsenet vanhusneuvostoon toimikaudelle 2021 2025.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Vanhusneuvostoon valittiin seuraavat jäsenet:
Eläkeliiton Kankaanpään Yhdistys ry:stä
Lauri Ahopelto ,varalle Irmeli Rosenberg
Anneli Jerkku, varalle Mailis Linnola
Eläkeliitto Honkajoen yhdistys ry:stä
Erkki Ilmari, varalle Olavi Kivioja
Kirsi Wecksell, varalle Sulevi Ylinen
Kankaanpään Eläkeläiset ry:stä
Oili Lehtinen, varalle Antti Piittala
Kankaanpään Eläkkeensaajat ry:stä
Matti Luukkainen, varalle Marita Rantala
Kankaanpään Kansalliset Seniorit ry:stä
Tuula Kalliokoski, varalle Markku Räikkälä

Täytäntöönpano:
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Valitut

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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04.10.2021
18.10.2021

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2022 aluevaaleja varten
2/01.010/2013
KHALL 04.10.2021 § 364
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme.
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä (vuoden 2019)
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä
puolueita. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain
15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta
hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Yhdistymishallitus on päättänyt 10.8.2020 kokouksessaan, että äänestysalueita on kolme, Kankaanpää läntinen, Kankaanpää itäinen ja Kankaanpää pohjoinen.
Vaalien ulkomainonnan paikoista ja vaalien ulkomainonnasta on huolehtinut Rakennettu ympäristö -tulosalue.
Koronatilanteen epävarmuudesta johtuen on suositeltavaa, että varajäseniä nimetään riittävästi.
Esityslistan liitteet:

-
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Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko
Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus valitsee jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin (Kankaanpää läntinen, Kankaanpää itäinen ja Kankaanpää pohjoinen) ja vaalitoimikuntaan.
Vaalien ulkomainonnan paikoista ja vaalien ulkomainonnasta huolehtii
Rakennettu ympäristö -tulosalue.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Täytäntöönpano:

Keskusvaalilautakunta
Rakennettu ympäristö -tulosalue
Valitut

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 385
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus valitsee jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin (Kankaanpää läntinen, Kankaanpää itäinen ja Kankaanpää pohjoinen) ja vaalitoimikuntaan.
Vaalien ulkomainonnan paikoista ja vaalien ulkomainonnasta huolehtii
Rakennettu ympäristö -tulosalue.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Täytäntöönpano:

Keskusvaalilautakunta
Rakennettu ympäristö -tulosalue
Valitut

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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31.05.2021
28.06.2021
06.10.2021
18.10.2021

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Venesjärven kylässä sijaitseva Venesjärventien
ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi
1734/40.406/2021
Yvalt 31.05.2021 § 36
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Keskustan valtuustorhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla saadaan Venesjärven kylässä sijaitseva Venesjärventien ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 28.06.2021 § 264
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Rakennettu ympäristö -tulosalueen
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginjohtaja hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
TEKNL 06.10.2021 § 103
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki ryhtyy
toimenpiteisiin, joilla saadaan Venesjärven kylässä sijaitseva
Venesjärventien ja Venestien risteysalue liikenteellisesti turvalliseksi.
Rakennettu ympäristö / Kadut ja yleiset alueet toteaa aloitteen johdosta
seuraavaa:
Venesjärventie (maantie 13201) ja Venestie (maantie 13197) ovat valtion
hallinnoimia teitä. ELY-keskus vastaa valtion teiden tienpidon tehtävien
hoitamisesta. Kyseessä on T-risteys, jossa Venesjärventiehen liittyvällä
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Venestiellä on väistämisvelvollisuus. Venestien liittymiskulma
Venesjärventiehen nähden ei ole liikenneturvallisuuden kannalta
optimaalinen ja näkemä liittymän alueella on kasvillisuuden johdosta
puutteellinen.
Rakennettu ympäristö -tulosalue katsoo, että kyseisen risteyksen
liikenneturvallisuuden parantaminen on aiheellista ja esittää, että
Varsinais-Suomen ELY-keskus tiepitäjänä ryhtyisi toimenpiteisiin
liittymäalueen parantamiseksi.
Esityslistan liitteet:

-Kartta
-Valokuvat
Valmistelija kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta puoltaa aloitetta Venesjärventien ja Venestien
liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja päättää lähettää aloitteen
tienpitäjälle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, tiedoksi mahdollisten
toimenpiteiden valmistelua varten sekä tiedoksi Kankaanpään
liikenneturvallisuustyöryhmälle.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen ja päättää lähettää
aloitteen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kaupunginhallitus
Kankaanpään liikenneturvallisuutyöryhmä

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639

_____________________
KHALL 18.10.2021 § 386
Esityslistan liitteet:

- Kartta
- Valokuvat
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Lisätietoja antaa:
_____________________
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31.08.2020
14.09.2020
18.10.2021

Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite / Honkajoen kylttien ja
Kankaanpään rajakylttien uudistaminen
1506/01.015/2020
Yvalt 31.08.2020 § 11
Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti liitteenä olevan
valtuustoaloitteen.
Päätös:

Aloite päätetiin lähettää yhdistymishallituksen valmisteltavaksi.

_____________________
Yhall 14.09.2020 § 65
Esityslistan liitteet:

Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Yhdistymishallitus lähettää aloitteen markkinointi- ja viestintäpäällikölle
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 387
Keskustan ja KD:n valtuustoryhmät jättivät 1.9.2020 valtuustoaloitteen
koskien tienvarsikylttejä Kankaanpäässä. Aloitteessa esitetään, että kuntaliitoksen tultua voimaan Honkajoen rajakyltit korvataan Honkajokea mainostavilla kylteillä. Kylttien tekstinä olisi mainosmaisesti ”Tervetuloa Honkajoelle”. Lisäksi aloitteessa toivotaan, että Kankaanpään rajakyltit uudistetaan kaikille rajoille.
Entiset Honkajoen rajakyltit vaihdettiin uusiin Kankaanpää-kyltteihin ennen
kuntaliitoksen voimaantuloa. Rajakylttien asennuksesta vastasi ELY-keskus. Muita rajakylttejä ei ole vielä tarpeen vaihtaa. Yleensä uusi kyltti tilataan, jos vanha merkki on liian kulunut tai vaurioitunut esimerkiksi törmäyksen seurauksena.
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Kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista hankkia entisen Honkajoen kunnan
rajoille Honkajoen aluetta mainostavia kylttejä. Tasapuolisuuden nimissä
sellaiset olisi sitten hankittava myös muiden kylien laitamille.
Kaupungin markkinointi ja viestintä on yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa käynnistänyt selvityksen markkinointiin liittyvien kylttien osalta. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä on tilattu kolme kappaletta vapaita
yritystontteja markkinoivia kylttejä. Ne on tarkoitus sijoittaa Halmeen, Ruukin ja Kirkkokallion alueille kuluvan syksyn aikana.
Lauhanvuori - Hämeenkangas Geoparkin näkyvyyttä on myös tarkoitus lisätä erinäisin toimenpitein, joista yksi on Geoparkin pääopastetaulujen
hankkiminen kaupungin keskustaan vuoden 2022 kuluessa. Samoin vuonna 2022 selvitetään uusien asuinalueiden tontteja mainostavien kylttien
hankintaa.
Vuonna 2019 on hankittu Kankaanpään slogan-kyltit jokaiselle neljälle tulosuunnalle ennen keskustaa. Pohdinnassa on näiden kylttien uudistaminen
siten, että niissä olisi jokin konkreettinen houkutin keskustassa vierailuun,
esimerkiksi maininta Taidekehästä. Suunnittelu aloitetaan kustannusten
selvittämisellä ja uusiminen on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan vuonna
2023.
Esityslistan liitteet:

Valtuustoaloite
Valmistelija vs. markkinointi- ja viestintäpäällikkö Leena Kuusimäki

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy vs. markkinointi- ja viestintäpäällikön selvityksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Vs. markkinointi- ja viestintäpäällikkö Leena Kuusimäki, p. 050 577 5200
_____________________
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13.10.2021
18.10.2021

Palkallisen työvapaan myöntäminen
39/02.021/2013
HEJA 13.10.2021 § 15
Hallintosäännön 37 §:n mukaan harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan palkallisuudesta päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön 20 §:n mukaan
kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat henkilöstöasiat käsitellään henkilöstöjaostossa ennen asian siirtymistä kaupunginhallitukselle päätettäväksi.
Yritysasiantuntija Mari Raukola on hakenut työvapaata yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Hänen esimiehenään elinkeinojohtaja Marko Rajamäki puoltaa hakemusta, koska tutkinnosta on hyötyä Raukolan nykyisessä työssä.
Kaupungin henkilöstöpoliittisena linjauksena on ollut myöntää palkallista
virkavapaata 21 päivää per opinnot/tutkinto, joiden on katsottu vahvistavan
oman työn ammattitaitoa.
Esityslistan liitteet:

Hakemus
Esimiehen puolto
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
myöntää yritysasiantuntija Mari Raukolalle enintään 21 päivää palkallista
vapaata yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 388
Esityslistan liitteet:

Hakemus
Esimiehen puolto
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Mari Raukola
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13.10.2021
18.10.2021

Nimikkeiden muuttaminen henkilöstösihteeriksi ja toimivalta ikälisäpäätöksissä
206/02.020/2013
HEJA 13.10.2021 § 13
Kaupunginhallitus on 31.5.2021 § 206 tehnyt päätöksen toimistosihteerin
täyttöluvasta ja täyttöluvan myötä lukiolle sijoittuva toimistosihteerin toimi
täytettiin vakituisesti. Päätöksen perusteena on ollut mm. henkilöresurssin
lisääminen henkilöstöhallinnon tehtäviin.
Henkilöstöhallinnon toimistotehtävissä työskentelee kaksi työntekijää: toimistosihteeri Päivi Järvenpää ja palkkakirjanpitäjä Teija Söderlund. Tarkoituksenmukaista on, että heidän nimikkeekseen muutetaan henkilöstösihteeri. Ko. työntekijät ovat antaneet suostumuksensa muutokseen.
Työntekijät sijoittuvat palkkausjärjestelmän eri vaativuusryhmiin, Päivi Järvenpään tehtävät ovat IV-vaativuusryhmässä ja Teija Söderlundin V-vaativuusryhmässä. Söderlundin työtehtäviin kuuluvat mm. Esmikko-järjestelmän määrittelyt, joissa sijaisena toimii tietohallintopäällikkö, ja Titania-pääkäyttäjyys, jonka osalta varapääkäyttäjänä toimii palvelupäällikkö. Lisäksi
Söderlundin kanssa on keskusteltu, että hänen tehtäväänsä sisältyisi ikälisäpäätösten teko. Virka- ja työehtosopimuksista riippuen tehtäväkohtaiseen palkkaan tulee maksettavaksi työkokemuslisää, ammattialalisää tai
vuosisidonnaista lisää. Muun työnantajan palveluksessa tehdystä työstä
ikälisään tulee luettavaksi aika, josta katsotaan olevan olennaista hyötyä
nykyisessä työtehtävässä. Vaikka esimiehet suorittavat omalta osaltaan
arvioinnin toimittaessaan työtodistukset Sarastiaan, on yhdenvertaisen
kohtelun näkökulmasta tarkoituksenmukaista, että toimivalta ikälisäpäätöksiin keskitetään.
Esityslistan liitteet:

Suostumus nimikkeen muutokseen
Järvenpään tehtävänkuvaus
Söderlundin tehtävänkuvaus
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
päättää muuttaa toimistosihteeri Päivi Järvenpään ja palkkakirjanpitäjä
Teija Söderlundin nimikkeeksi henkilöstösihteeri. Lisäksi henkilöstöjaosto
esittää kaupunginhallitukselle, että toimivalta ikälisäpäätösten tekoon siirretään toimistopalveluyksikön palkkausjärjestelmän V -vaativuusryhmään
kuuluvalle henkilöstösihteerille ja tämän ollessa estynyt sijaisena tältä osin
toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
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Esityslistan liitteet:

Suostumus nimikkeen muutokseen
Järvenpään tehtävänkuvaus
Söderlundin tehtävänkuvaus
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Päivi Järvenpää
Teija Söderlund
Sarastia
Hallinto ja henkilöstö -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
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07.10.2021
13.10.2021
18.10.2021

Kirjastopedagogin kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
100/02.020/2013
KULT/VAP 07.10.2021 § 17
Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 3.5.2021 § 158 täyttöluvan kirjastopedagogin toimeen. Kirjastopedagogin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten kirjastopalveluita. Hän toimii kirjastossa lasten ja
nuorten kirjastotyön tiimin vetäjänä. Keskeistä tehtävissä on lasten ja nuorten lukuinnostuksen edistäminen ja monilukutaidon kehittäminen kirjaston
osalta sekä lasten ja nuorten tapahtumasuunnittelu ja -toteutus. Kirjastopedagogi tekee aktiivisesti yhteistyötä ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kaupungin muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toimi oli julkisesti haettavana 17.5.–1.6.2021, hakemuksia saapui 2. Vähäisen hakemusmäärän vuoksi rekrytointiprosessia päätettiin jatkaa elokuussa (Sivistysjohtaja 4.6.2021 § 24). Toisella hakukierroksella
10.–31.8.2021 uusia hakemuksia saapui 4. Haastatteluun kutsuttiin kaksi
henkilöä, joista tehtävään valittu (Sivistysjohtaja 6.9.2021 § 29) kuitenkin
ilmoitti, ettei ota tehtävä vastaan.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään kaupunginhallitus hyväksyi soveltuvan
korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Vastaavanlaisiin tehtäviin vastaavalla kelpoisuusvaatimuksella on valtakunnallisestikin ollut haastavaa löytää soveltuvia
henkilöitä.
Kirjastojen lisääntynyt yhteistyö, mediaympäristön ja teknologian muutos,
asiakkaiden ajankäytön ja harrastusten sekä kuntakentän toiminnan muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että kirjasto- ja informaatioalalla työskentelevillä voi nykyisin olla aiempaa vaihtelevampi koulutustausta. Vuoden
2017 kirjastolaki määrittelee kelpoisuusvaatimukset aiempaa väljemmin:
Kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen
saanutta ja muuta henkilöstöä ja asiantuntijatehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta päättää kaupunginhallitus (Kankaanpään kaupungin hallintosääntö 16.8.2021, § 32).
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala, puh. 044 577 2422

Valmistelijan esitys:

Kirjastopedagogin rekrytoinnin jatkossa kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 op:n laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto. Kelpoisuusvaatimuksen muutoksella ei ole
vaikutusta tehtävän vaativuuteen tai palkkaukseen.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
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Lisätietoja antaa:
Kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala, puh. 044 577 2422
_____________________
HEJA 13.10.2021 § 10
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kirjastopedagogin kelpoisuusvaatimuksena on jatkossa soveltuva korkeakoulututkinto johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 op:n laajuiset kirjasto- ja
informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto. Kelpoisuusvaatimuksen muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän vaativuuteen
tai palkkaukseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 390
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kulttuuri ja vapaa-aika -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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13.10.2021
18.10.2021

Maaseutusihteerin viran täyttölupa
406/02.020/2014
HEJA 13.10.2021 § 14
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010 4 §, 2 mom.)
edellyttää että ” Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten,
että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon
tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä.”
Kankaanpään kaupunki on tehnyt vuonna 26.11.2012 sopimuksen silloisen
Maaseutuviraston kanssa maaseutuhallinnon järjestämisestä Kankaanpään, Jämijärven, Kihniön, Parkanon ja Pomarkun kuntien alueella. Kaupunki on sitoutunut hoitamaan tehdyn sopimuksen mukaisesti siirretyt tehtävät ottaen huomioon niitä koskevat Euroopan unionin säännökset ja kansallisen lainsäädännön.
Yksi maaseutusihteereistä on ilmoittanut irtisanoutuvansa eläkkeellejäännin johdosta 1.3.2022 lukien. Tehtävien asianmukainen hoito edellyttää,
että maaseutusihteerin tilalle Kankaanpään toimistolle palkataan vuoden
2022 alusta viranhaltija. Päällekkäisyys vanhan ja uuden viranhaltijan samanaikaiseen työssäoloon on perusteltua, jotta toiminnat saadaan jatkumaan katkeamatta.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija elinkeinojohtaja Marko Rajamäki

Valmistelijan esitys:

Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että maaseutusihteerin virka täytetään 1.1.2022 lukien.

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Maaseutupäällikkö Veli-Jukka Johansson, p. 044 577 2484
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213

_____________________
KHALL 18.10.2021 § 391
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Valmistelijan esitys:

PÖYTÄKIRJA

20/2021

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Maaseutupalvelut

Lisätietoja antaa:

Maaseutupäällikkö Veli-Jukka Johansson, p. 044 577 2484
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213

_____________________
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Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toimen täyttölupa
256/02.020/2013
KULT/VAP 07.10.2021 § 18
Hallintosäännön 33 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnoista ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.
Kaupunginhallituksen päätöksen 25.6.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää
kaupunginhallitus.
Kaupungin nuorisopalveluiden osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan tehtävä on
ollut täyttämättä 21.7.2021 lukien irtisanoutumisen vuoksi. Tehtävän täyttölupaa ei ole anottu aikaisemmin nuorisotilan muuton ja siitä aiheutuvien
remonttien vuoksi.
Tehtävän täyttö on suunnitteilla hoitaa niin, että tehtävään palkattaisiin oppisopimuskoulutukseen menevä nuori, joka suorittaisi työn ohella Kankaanpään Opistolla Nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinnon (2 vuotta). Tästä
on käyty neuvotteluja nuoren ja Kankaanpään Opiston vastuuopettajan
kanssa. Jos suunnitelma etenee ja onnistuu niin siinä tapauksessa tehtävää ei tarvitsisi laittaa julkiseen hakuun. Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toimi esitetään täytettäväksi 1.1.2022 alkaen.
Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan työnkuvaan kuuluu mm. nuorisotilan valvonta- ja ohjaustyö, toiminnan ja tapahtumien suunnitteleminen ja toteutus
yhdessä nuorisotyöntekijän/tiimin kanssa ja kouluyhteistyö.
Tehtävän mukainen palkka on 1.803,27 € ja työaika väh.25 h/vko. Kyseisen tehtävän täyttämiseen on varauduttu talousarviossa.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori Ullamarja Kontiainen

Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle täyttöluvan myöntämistä osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toimeen 1.1.2022 alkaen.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori Ullamarja Kontiainen 044 577 2691
_____________________
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HEJA 13.10.2021 § 12
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toimi täytetään 1.1.2022 alkaen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 392
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kulttuuri ja vapaa-aika -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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Liikunta-alueiden hoitajan tehtävän täyttölupa
256/02.020/2013
KULT/VAP 07.10.2021 § 22
Hallintosäännön 33 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnoista ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.
Kaupunginhallituksen päätöksen 25.6.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää
kaupunginhallitus.
Esitän kaupunginhallitukselle, että 29.11.2021 alkaen liikuntapalveluihin
palkattaisiin vakituiseen työsuhteeseen liikunta-alueiden hoitaja.
Liikunta-alueiden hoitajan päätehtävät ovat:
- Kankaanpään kaupungin vastuulla olevien ulkoliikuntapaikkojen hoito-,
kunnossapito- ja rakentamistehtävät sekä muut liikuntakeskuksen ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät
- liikuntakeskuksen materiaalin kalusto- ja varastovastuu tehtävänkuvauksen mukaisesti
- liikuntapaikkojen opastus- ja valvontatehtävät
- muut esimiehen määräämät tehtävät.
Tehtävään haetaan liikuntapaikkahoitajan (LPH) tutkinnon tai vastaavan
ammattitaidon omaavaa ammattilaista vakinaiseen työsuhteeseen.
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka 2 125 €. Työaika
38,25 h/vko.
Perustelut:
- nykyisen liikunta-alueiden hoitajan työsuhde päättyy 5.12.2021
- kaupungin ulkoliikuntapaikkojen hoito ja kunnossapito edellyttävät, että
liikuntatoimella on käytössään riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.
- nykyinen henkilöstöresurssi (3 liikunta-alueiden hoitajaa) ovat tehtävien
laajuuteen nähden minimi joilla tehtävät saadaan hoidettua.
- lyhytaikaisten sijaisten käyttö tehtävien luonteen vuoksi ei ole mahdollista
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä

Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liikunta-alueiden hoitajan tehtävä täytetään toistaiseksi 29.11.2021 alkaen.

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
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Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
HEJA 13.10.2021 § 11
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että liikunta-alueiden hoitajan tehtävä täytetään toistaiseksi 29.11.2021 alkaen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KHALL 18.10.2021 § 393
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kulttuuri ja vapaa-aika -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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18.10.2021

Food Park Oy:n yhtiökokous
1638/01.018/2021
KHALL 18.10.2021 § 394
Food Park Oy:n yhtiökokous pidetään 22.10.2021.
Esityslistan liitteet:

Yhtiökokouskutsu
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja evästää edustajaa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Yhtiökokousedustajaksi valittiin kehittämisjohtaja Ulla Norrbo ja varalle
kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Täytäntöönpano:

Yhtiökokousedustaja

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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18.10.2021

Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
KHALL 18.10.2021 § 395
Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1

Hallinto- ja henkilöstöjaosto 13.10.2021
Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.10.2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.10.2021
Sivistyslautakunta 5.10.2021
Tekninen lautakunta 6.10.2021
Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset 30.9. - 13.10.2021

2

Satakuntaliiton edustajainkokous 24.9.2021
Satasote johtoryhmä 29.9.2021
Tarkastuslautakunta 14.10.2021
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee
- kohdan 1 toimielimien päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin
- kohdan 2 toimielimien päätökset tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
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18.10.2021

Ilmoitusasiat
KHALL 18.10.2021 § 396
1

Satakuntaliiton tiedote Satakunta saa uudelle ohjelmakaudelle 2021 2027 91 miljoonan euron rahoituskehyksen.

2

Satakuntaliiton tiedote Marttinen ja Lehti Satakunnan maakunnan johtotehtäviin.

3

Satakuntaliiton maakuntajohtajan blogi Rakennerahastopäätös on tehty nyt haetaan vaikuttavuutta kehittämistoimilla ja -hankkeilla

4

KT:n yleiskirje 10/2021 Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan. KT:n
yleiskirjeet on luettavissa nestistä osoitteesta kt.fi.

5

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 4.10.2021 § 171 Toiminnan
ja talouden katsaus 1 - 8 kk 2021.

6

Koulujen oppilasennusteet.
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin päätöksiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
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§ 397

18.10.2021

Ajankohtaiset asiat
KHALL 18.10.2021 § 397
Päätös:
Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
_____________________

20/2021

730

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 398

20/2021

731

18.10.2021

Verovuoden 2020 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen
kunnalle
KHALL 18.10.2021 § 398
Verohallinto on toimittanut kunnanhallituksille osoitetun tiedotteen Verovuoden 2020 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttamisesta kunnanhallituksille. Ohjeen mukaan tiedot luovutetaan kunnanhallitukselle lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten. Tietoja ei saa käyttää muissa tarkoituksissa, jollei laissa toisin
säädetä. Salassa pidettäviä tietoja ei saa ilmaista sivulliselle eikä käyttää
tietoja omaksi tai toisen hyväksi taikka toisen vahingoksi.
Kunnanhallitus voi antaa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. (Laki verotustietojen julkisuudesta
ja salassapidosta 14 §:n 1 momentti.)
Esityslistan liitteet:

Valmistelija taloussihteeri Ari Virolainen

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee Verohallinnon antaman ohjeistuksen tiedoksi
ja valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten verotietojen tilaamisesta sekä niiden käyttämisestä
verohallinnon antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja antaa:
Taloussihteeri Ari Virolainen, 044 577 2168
_____________________
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Liite pöytäkirjaan
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Kokouspäivämäärä
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373 - 398
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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 373, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 385, 386, 387, 395, 396, 397
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 379, 380, 381, 384, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

-

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 379, 380, 381, 384, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Kaupunginhallitus
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 xx.xx.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

