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Kankaanpää 29.11.2021

Erno Haavisto

Nina Väkeväinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 30.11.2021 alkaen
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§ 439

29.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL 29.11.2021 § 439
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________

23/2021
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29.11.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KHALL 29.11.2021 § 440
Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erno Haavisto ja Nina
Väkeväinen.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KHALL 29.11.2021 § 441
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 Maa-alueen väliaikainen vuokraaminen
Kingspan Insulation Oy:lle.

_____________________
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Lausunto Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2022 sekä
toiminnan kehittämisestä
1324/01.018/2019
KHALL 29.11.2021 § 442
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n
mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten.
PoSan talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymää strategiaa ja sen määrittämiä linjauksia. Päämäärien saavuttamiseksi
tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja.
Mikäli kunnan oma näkemys palvelutarpeesta poikkeaa PoSan arviosta,
kunnan toivotaan tekevän esityksen siitä, minkä palvelualueen palveluita
se on valmis supistamaan tai lisäämään sekä esittämään toivotun määrärahavarauksen palvelualueittain.
Lausuntopyyntö on saapunut 24.11.2021. Lausuntoesitykset on pyydetty
toimittamaan PoSan yhtymähallitukselle viimeistään 3.12.2021.
PoSan talousarvion 2022 lähtökohdat:
Yhtymähallitus on antanut kesäkuussa talousarvion laadintaohjeen, jonka
jälkeen talousarvion laadinta on käynnistetty tulosaluekohtaisilla talousarvioneuvotteluilla. Neuvotteluissa on kartoitettu palveluiden nykytilaa sekä
palvelutarpeen kehitystä. Jäsenkuntien maksuosuuden osalta on käyty
vuoropuhelua jäsenkuntien kunnanjohtajien ja yhtymähallituksen kanssa,
ja asetettu raamiksi 3 %:n kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Talousarvioneuvotteluiden pohjalta kuntayhtymäjohtaja on pyytänyt tulosalueita valmistelemaan palvelujen kysynnän, henkilöstön mitoituksesta annettujen ja muiden säädösten tai ohjeiden mukaisen talousarvioesityksen,
jossa palvelut tuotetaan nykyisellä tasolla, mutta kustannustehokkaasti,
sopeuttaen resurssit asiakastarpeen mukaisesti. Yhteistoiminta-alueella
kuntatalouden toimintakulujen kasvupainetta aiheutuu väestön ikärakenteen muutoksista. Esityksessä Covid-19 -epidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan pienenevän vain hieman vuoteen 2021 verrattuna.
Talousarvioesityksessä on pohjana, että avoimena olevat toimet ja virat
ovat täytettyinä, henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,5 % vuoteen
2021 verrattuna ja että ruokahuollon sekä vuokrien hintataso pysyy vuoden 2021 tasolla.
Yhtymähallitus on käsitellyt talousarvioehdotusta kokouksissaan 9.11.2021
§ 155 sekä 23.11.2021 § 168. Liitteenä olevassa PoSan yhtymähallituksen
päätöksessä on joiltain osin avattu talousarvion laadinnan yksityiskohtia ja
lukujen taustalla olevia perusteluja.
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Nettokustannukset / muutos TA2021 - TAE2022:
Sosiaali- ja perhepalvelut
+2,9 % (464.989 euroa)
Ikäihmisten palvelut
+2,5 % (420.023 euroa)
Terveyspalvelut
+2,0 % (270.480 euroa)
Ympäristöpalvelut
-1,5 % ( -12.000 euroa)
Hallinto ja tukipalvelut
+8,3 % (308.817 euroa)

Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat 2,80 % ollen yhteensä 52,3 Me
vuoden 2021 talousarvioon ja +1,91 % vuoden 2021 toteutumaennusteeseen.
Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille. Uudistuksen vaikutus kuntien toimintaan ja talouteen on merkittävä. Muutos vaikuttaa
muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.
Sote-uudistuksen myötä yli puolet (noin 59 %) – arviolta noin 20,63 miljardia euroa vuoden 2022 tasossa – kuntien käyttötalouden kustannuksista
siirtyy hyvinvointialueille, kun kuntien lakisääteiset tehtävät vähenevät merkittävästi. Siirtyvissä kustannuksissa on mukana laissa säädettyjen tehtävien suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset.
Kustannusten ja tulojen siirto on koko maan tasolla kustannusneutraali,
mutta kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulot voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään esitettävillä muutoksilla sekä ns. tasauselementeillä.
Tässä vaiheessa muutoksen rahoituslaskelmat ovat suuntaa antavia. Kuntien tulevan tulorahoituksen kannalta vuosien 2021 ja 2022 kustannustasot
ja tilikausien tulokset myös PoSassa ovat merkityksellisiä.
Esityslistan liitteet:

Lausuntopyyntö
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän talousarvioesitys
Valmistelija Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kuntien sote-järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille 1.1.2023 tulee vaikuttamaan kuntien toimintaan ja toimintaedellytyksiin merkittävästi.
Kuntien tulevan tulorahoituksen kannalta vuosien 2021 ja 2022 palvelujen
kustannustasot ja tilikausien tulokset myös PoSassa ovat merkityksellisiä.
Kankaanpään kaupunki pitää PoSan talousarvioehdotukseen kuntien
kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen tehtyjä muutoksia oikeansuuntaisina
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ja tarpeellisina. Osittain vuoropuhelustakin johtuen PoSan talousarvion valmistumiselle jäänyt tiukka aikataulu näkyy talousarvioehdotuksessa.
Kaupunginhallitus vahvistaa PoSan vuoden 2022 määrärahavaraukseksi
30.887.300 euroa. Samalla Kankaanpään kaupunki edellyttää, että PoSa
esittää yhteisissä neuvotteluissa vaihtoehtoisia suunnitelmia, joilla kaupungin asettamaan raamiin päästään.
Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavanlaiseksi:
Varsinaista talousarvioasiakirjaluonnosta ei ole saatavissa ja kaupunki pitää tätä merkittävänä puutteena. Näin ollen kaupunki ei voi ottaa kantaa
siinä esitettäviin asioihin esim. mahdollisiin säästöihin ja toiminnan muutoksiin.
Kuntien sote-järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille 1.1.2023 tulee vaikuttamaan kuntien toimintaan ja toimintaedellytyksiin merkittävästi.
Kuntien tulevan tulorahoituksen kannalta vuosien 2021 ja 2022 palvelujen
kustannustasot ja tilikausien tulokset myös PoSassa ovat merkityksellisiä.
Kankaanpään kaupunki pitää PoSan talousarvioehdotukseen kuntien
kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen tehtyjä muutoksia oikeansuuntaisina
ja tarpeellisina. Osittain vuoropuhelustakin johtuen PoSan talousarvion valmistumiselle jäänyt tiukka aikataulu näkyy talousarvioehdotuksessa.
Kaupunginhallitus vahvistaa PoSan vuoden 2022 määrärahavaraukseksi
30.887.300 euroa. Samalla Kankaanpään kaupunki edellyttää, että PoSa
esittää yhteisissä neuvotteluissa vaihtoehtoisia suunnitelmia, joilla kaupungin asettamaan raamiin päästään.

Päätös:

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

PoSan yhtymähallitus, 3.12.2021 mennessä

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 443

23/2021

823

29.11.2021

Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja
rakentamislaiksi
1842/51.510/2021
KHALL 29.11.2021 § 443
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja
rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä
muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön ehdotus uutta kaavoitus- ja rakentamislakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi. Lausuntoa pyydetään
7.12.2021 mennessä.
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000
alussa. Ympäristöministeriön lausuntopyynnön mukaan:
Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja
rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla parannettaisiin
sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.
Esityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen
laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteena on lisäksi
muun muassa edistää kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kuntien maapolitiikkaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä
asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen
rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.
Lakiuudistuksella on omat verkkosivut https://mrluudistus.fi/, josta löytyy lisätietoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta.
Lausuntopyynnön liitteenä on Kuntaliiton lausuma, jossa Kuntaliitto esittää
eriävät näkemyksensä lausunnolla olevasta lakiluonnoksesta. Lausuma on
oheismateriaalina. Lausuman yhteenvedossa todetaan:
Lakiluonnos sisältää lukuisia ehdotuksia, jotka tarkoittaisivat kuntien kannalta raskaampia menettelyitä, prosessien hidastumista, selvitysvelvoitteiden laajentumista sekä lisäresursoinnin tarpeen. Lakiluonnos sisältää
myös ehdotuksia, jotka sääntelyn selkeyttämisen asemesta aiheuttaisivat
epäselvyyttä lain soveltamisessa.
Lakiluonnoksen kokonaisvaikutuksia kuntakentän toimintaan ja talouteen
ei ole huomioitu ja arvioitu asiamukaisesti. Lakivalmistelussa tulisi kiinnittää huomiota eri lakiuudistusten yhteisvaikutuksiin ja huolehtia, että valmistelussa noudatetaan hallitusohjelman kirjausta kuntien maapolitiikan
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vahvistamisesta ja kuntien kaavamonopolin säilyttämisestä. Ehdotetut
muutokset vaikeuttaisivat kuntien edellytyksiä huolehtia kestävästä yhdyskuntien kehittämisestä.
Kuntaliiton näkemyksen mukaan nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on
kuntien näkökulmasta edelleen varsin toimiva, eivätkä luonnoksessa esitetyt muutokset yhteisvaikutukseltaan näyttäisi olevan omiaan sitä parantamaan.
Lausumassaan Kuntaliitto esittää kritiikkiä myös lain valmisteluprosessia
kohtaan:
Kuntaliitto haluaa lausua näkemyksensä jossain määrin poikkeuksellisesta
lainvalmisteluprosessista. Huolimatta työryhmävalmistelusta lausuntokierroksella lausunto annetaan ympäristöministeriön lakiluonnoksesta. Lausuntoa ei siten anneta työryhmän työn tuloksesta. Työryhmä ei tule valmistelemaan asettamiskirjeessä sen tehtäväksi annettua ehdotusta uudeksi
laiksi, vaan lakiluonnoksen valmistelu jatkuu lausuntokierroksen jälkeen
virkatyönä ympäristöministeriössä.
Esityslistan liitteet:

Lausuntopyyntö
Kuntaliiton lausuma
Valmistelija kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää ja vs.
kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Ympäristöministeriön luonnos hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi vaikuttaa olevan kuntien kannalta monella tavalla ongelmallinen
ja lisäävän olennaisesti kuntien työmäärää ja kustannuksia. Lakiluonnos
sisältää useita ehdotuksia, jotka tarkoittaisivat kunnille kokonaan uusia
tehtäviä, nykyisten tehtävien laajentumista sekä prosessien merkittävää hidastumista. Sen sijaan tavoitellut kevennykset ja joustoelementit ovat
luonnoksen perusteella jäämässä vähäisiksi. Lakiluonnoksessa ei ole riittävässä määrin otettu huomioon ja arvioitu lain toimeenpanon merkittäviä
vaikutuksia kuntien tehtäväkenttään ja talouteen.
Lakiluonnoksen keskeisiä ongelmakohtia ja kaupungin kannalta huonoina
pidettäviä uudistuksia ovat mm. seuraavat:
• ELY-keskuksen roolin vahvistaminen takaisin vuoden 2017 lakimuutosta
edeltävälle tasolle, jolloin ELY-keskuksen valitusoikeus koskisi jälleen kaavoituksen osalta muitakin kuin vaikutuksiltaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä asioita. ELY-keskuksen vahvempaa roolia alueiden käytön suunnittelun valvonnassa ei ole kaupungin näkemyksen mukaan tarpeen palauttaa, vaan ELY-keskuksen roolin tulisi olla konsultoiva
sekä eri tavoitteita yhteen sovittava.
• Kaavoituksen uudet sisältövaatimukset ja selvitysvelvoitteet: Kuntien lakisääteiset selvitysvelvoitteet kaavoituksessa laajenisivat ilmasto- ja muiden
erityisten vaatimussäännösten, kaavojen uusien laadullisten vaatimusten
sekä vaikutusten arviointia ja vaihtoehtotarkasteluja koskevien vaatimusten myötä nykyiseen verrattuna. Lakimuutos lisäisi merkittävästi työtä pienissäkin kaavahankkeissa ja hidastaisi siten kaupungin kaavoitusprosesseja.
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• Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuuden poistaminen: Nykyisellään katualuetta luovutetaan kunnalle ilmaiseksi vastikkeena saadusta rakennusoikeudesta. Maanomistaja osallistuu tällä tavalla osaltaan kaavan toteuttamisen kustannuksiin. Mikäli ilmaisluovutusvelvollisuus poistuu, joutuu kaupunki jatkossa ostamaan tai lunastamaan kaikki katualueet, mikä lisää
kaupungille kaavan toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia.
• Esitetty kahden tason rakennusvalvontojen malli ja sen toimivuus jäävät
esitysluonnoksessa varsin epäselviksi, mikä vaikeuttaa sen käytännön sovellettavuuden arviointia. Esitysluonnoksessa ei ole huomioitu avoimia kysymyksiä liittyen esimerkiksi vaativan tasoisten rakennusvalvontojen tarjoaman lisäosaamisen saatavuuden varmistamiseen ja kustannustasoon
tai päätöksentekoon liittyvään virkavastuuseen. Lakiluonnoksesta ei myöskään käy ilmi, minkälaisia hankkeita koskevat lupahakemukset tavanomaiset rakennusvalvonnat voisivat käsitellä itsenäisesti ja minkälaisissa hankkeissa lisäosaamista tulisi hankkia vaativan tasoisilta rakennusvalvonnoilta. Rakennushankkeen vaativuuden määräytymistä koskeva esitetty laintasoinen sääntely on hyvin yleispiirteistä, eikä asiaa koskevaa asetusluonnosta tai selventävää perustelutekstiä ole. Näin ollen ei ole mahdollista arvioida esitetyn mallin vaikutuksia tavanomaisen tasoisen rakennusvalvonnan toimintaedellytyksiin, vaativan tason rakennusvalvontojen lisääntyvään
työmäärään ja järjestämisen kustannusvastuun jakautumiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja tämän asiantuntijoiden näkökulmasta malli edellyttänee käytännössä vaativan tasoisissa hankkeissa asiointia yhden sijaan kahden tai useamman rakennusvalvonnan kanssa.
• Uudistuksen tavoitteista puuttuu merkittävän olennaisia tavoitteita, joita
sillä olisi pitänyt olla, kuten elinvoiman kehittäminen. Kuntien kannalta
maankäyttö- ja kaavoitus muodostaa tärkeimmän ja vaikuttavimman työkalun elinvoiman kehittämiseen, mutta se on lain valmistelussa kokonaan sivuutettu.
Lakiluonnoksen kaupungin kannalta hyvinä pidettävinä uudistuksina voidaan pitää seuraavia:
• Maakuntakaavasta olisi tulossa nykyistä yleispiirteisempi ja oikeusvaikutuksiltaan rajatumpi: Kaupunki näkee muutoksen hyvänä suuntauksena.
Kunnan sisäiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyvät kysymykset tulee ratkaista kunnan omassa kaavoituksessa.
• Yleiskaavan ja asemakaavan suhteen joustavoittaminen: Yleiskaavan ja
asemakaavan suhdetta on tarkoitus joustavoittaa ja kaavat voitaisiin jatkossa myös hyväksyä samalla päätöksellä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa
erityisesti hankekaavojen laatimista.
Kaupunginhallituksen kanta on, että lakiluonnosta ei tule viedä nykymuodossaan eteenpäin vaan lain valmistelu tulee käynnistää alusta ottaen
huomioon ja arvioiden lakimuutosten vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Täytäntöönpano:

Ympäristöministeriö

Lisätietoja antaa:

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää, 044 577 2751
Vs. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 577 2732

_____________________
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Tekniikan ja taiteen synergia – ARTTEC – hanke
1886/04.041/2021
KHALL 29.11.2021 § 444
Tampereen yliopisto (TAU) on toiminut Kankaanpäässä vuodesta 2003.
Tutkimusyksikkö on keskittynyt elektroniikan ja materiaalien, kuten tekstiilien, muovien ja elastomeerien, yhdistämisen teknologioihin sekä yleisemmin älykkäiden sulautettujen järjestelmien kehittämisen menetelmiin. Yksikössä on työskennellyt keskimäärin kaksi tutkijataustaista työntekijää. Viimeiset kolmisen vuotta 2019–2021, TAU:n toimipaikka on sijainnut
SAMK:n Taidekoulun kampuksella. Kolmen vuoden aikana on muodostunut elävä, mutta epäformaali yhteistyösuhde, jonka puitteissa on toteutettu
useita taideproduktioita, joissa on ollut osana TAU:n teknologista osaamista. Taidekoulun kampuksella työskentelee yli sadan hengen yhteisö, jonka
jäsenet ovat erittäin luovia ja innovatiivisia. Yhteistoiminta on osoittautunut
hyvin hedelmälliseksi ja kaksisuuntaiseksi hyödyttäen sekä teknologian kehitystä että taiteen tekemistä. Tämä toiminta pitää saada formalisoitua ja
hyödynnettyä alueellisesti yrityksille ja muille toimijoille tarjottavana innovaatiopotentiaalia vahvistavana palveluna. TAU:n sulautettujen järjestelmien tutkimuksen kannalta nähdään erittäin potentiaalisena synergia taidealan ja älykkäiden materiaalien kehittämisen välillä.
Hankkeessa kehitetään kohderyhmälähtöisesti uutta lähestymistapaa innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi sekä alueen kilpailukyvyn ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja ja hyviä käytänteitä yhteistoiminnalle. Tunnustetaan se, että tyypillinen tekniikan asiantuntija ja taiteilija eivät yleisesti puhu samaa kieltä tai
lähesty ongelmanratkaisua samalla tavalla. Siinä missä insinööri kykenee
ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia soveltamalla loogisesti luonnontieteiden ja informaatiotieteiden menetelmiä, taiteilija pystyy hahmottamaan
tilanteen toisella, mahdollisesti hyvinkin yllättävällä tavalla ja tuomaan lisäarvoa kokonaisuuteen. Haasteena on luoda toimivia yhteistyömalleja ja
-rakenteita, joiden avulla voidaan hyödyntää erilaisuudesta nousevia synergiaetuja.
Hankkeessa tukeudutaan olemassa oleviin yritysverkostoihin ja kontaktoidaan alueen yrityksiä, joiden kanssa tutkitaan toimijoiden kiinnostusta lähestymistapaan. Yhtenä toimenpiteenä kartoitetaan näiden innovaatiotoimintaan kehittämishakuisten ja -kykyisten yritysten innovaatioaihiot ja tarjotaan prosessien eteenpäin viemiseksi ohjausta ja neuvontaa. Toimintamalliin perehtynyt tutkija toimii luontevana välittäjänä eri toimijoiden suuntaan. Kehitetään palautteen perusteella kohderyhmälähtöisesti työskentelymenetelmiä ja pilotoidaan niitä konkreettisten esimerkkien kautta. Kohteissa hyödynnetään älykkäiden materiaalien mahdollisuuksia sekä soveltavan taiteen menetelmiä.
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021–31.12.2022, aloituksen siirtyessä rahoituspäätöksen ja työntekijäresurssin vapautumisen myötä kuitenkin loka-joulukuulle 2021. Hankkeen kokonaiskustannus on 100.470 eur ja
hankkeen rahoitus muodostuu Satakuntaliiton kansallisesta rahoitustuesta
(AKKE-rahoitus) 80.375 eur (80 %) sekä omarahoitusosuuksista Kankaanpään kaupunki 15.070 eur (15 %) ja Tampereen korkeakoulusäätiö 5.023
eur (5 %).
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Tampereen yliopisto esittää Kankaanpään kaupungille osallistumista hankkeeseen ja siinä tarjottavaan yhteistyöhön kehittämistoimenpiteenä alueen
yritys- ja elinkeinotoiminnan edistämisessä.
Esityslistan liitteet:

Rahoitushakemus
Valmistelija elinkeinojohtaja Marko Rajamäki

Valmistelijan esitys:

Kankaanpään kaupunki osallistuu Tampereen korkeakoulusäätiön valmistelemaan ja hakemaan Tekniikan ja taiteen synergia – ARTTEC -hankkeeseen ja sen osarahoitukseen esitetyllä 15.070 euron summalla. Rahoitusosuus hankkeelle on kohdennettavissa Elinkeinot -tulosalueen hanketoiminnan määrärahoista ja sisällytettynä v. 2022 talousarvioesitykseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Tampereen yliopisto, Jukka Vanhala

Lisätietoja antaa:
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578
_____________________
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Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien toimittaminen
2/01.010/2013
KHALL 29.11.2021 § 445
Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan
yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä
valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen
ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna
15.11.–31.12.
Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin
eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien
kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.
Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit
15.11.–31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Kunnalla
on vaaleissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy
30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi
jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Kankaanpään kaupungin asukasluku 30.11.2020 ja siten äänimäärä Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa on 12.781.
Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunnanhallituksessa olisi hyvä tavoitella
yksimielistä päätöstä siitä, miten kunnan äänet jaetaan eri ehdokaslistoille,
koska tällöin parhaiten voidaan huomioida valtuuston poliittiset voimasuhteet. Mikäli asiassa ei saavuteta yksimielisyyttä, kukin kunnanhallituksen
jäsen päättää mille ehdokaslistalle antaa äänensä.
Ottaen huomioon Kankaanpään kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet, äänet jakaantuisivat seuraavasti:

Esityslistan liitteet:

Satakunnan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko
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Kaupunginhallitus päättää, että Kankaanpään kaupungin äänet (12.781)
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalissa 2021 jakaantuvat ehdokaslistoille seuraavasti:
Ehdokaslista 2 Keskusta 3652 ääntä
Ehdokaslista 3 Vasemmistoliitto 730 ääntä
Ehdokaslista 4 Perussuomalaiset 4382 ääntä
Ehdokaslista 5 Suomen sosialidemokraattinen Puolue 1826 ääntä
Ehdokaslista 6 Vihreä liitto 365 ääntä
Ehdokaslista 7 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 365 ääntä
Ehdokaslista 8 Kansallinen Kokoomus 1461 ääntä

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kuntaliitto (Webropol-lomakkeen kautta)

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
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Neuvottelutuloksen hyväksyminen pesurahaa koskien
1872/02.021/2021
HEJA 17.11.2021 § 18
Laitoshuoltajien pesurahasta on saavutettu neuvottelutulos Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. Neuovottelutuloksen mukaan niille laitoshuoltajille, jotka eivät ole pesurahaa saaneet ja jotka ovat huoltaneet
suojavaatteensa työpaikan ja työajan ulkopuolella, maksetaan pesurahaa
ajalta 1.8.2020 - 31.7.2021 eli enintään kahdentoista kuukauden ajalta.
Neuvottelutulos tulee kaupunkia sitovaksi kaupunginhallituksen hyväksyttyä sen.
Esityslistan liitteet:

Neuvottelutulos
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle laitoshuoltajien pesurahasta saavutetun neuvottelutuloksen hyväksymistä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 29.11.2021 § 446
Esityslistan liitteet:

Neuvottelutulos
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy laitoshuoltajien pesurahasta saavutetun
neuvottelutuloksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

JHL
Siivous- ja ruokahuolto

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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Palkkojen harmonisointiohjelma
112/02.021/2013
YTTMK 01.12.2020 § 51
Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymissopimuksessa
on sovittuna henkilöstön palkkojen harmonisoinnista, että vuonna 2020
aloitetaan työn vaativuuden arviointi sekä sen mukainen palkkojen
harmonisointi ja harmonisointi toteutetaan vuoden 2023 loppuun
mennessä.
Henkilöstön siirtosopimuksessa on puolestaan määritelty palkkaukseen
liittyvistä ehdoista seuraavasti:
"Viranhaltijan/työntekijän siirtyessä vastaaviin tehtäviin Kankaanpään
kaupungin palvelukseen varsinainen palkka säilyy siirtymisen jälkeen
entisen suuruisena. Palkkarakenteeseen voi tulla muutoksia.
Palkkauksessa olevat eroavaisuudet harmonisoidaan
yhdistymissopimuksen mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.
Palkkaharmonisoinnista tehdään erillinen ohjelma, kun siirtyvän
henkilöstön toimenkuvat on selvillä."
Kuntaliitosvalmistelussa on käyty henkilöstön ja henkilöstön edustajien
kanssa neuvotteluja toimialoittain sekä tarvittaessa yksittäisten
viranhaltijoiden/työntekijöiden kanssa. Pääsääntöisesti toimenkuvat
1.1.2021 lukien on kaikkien osalta sovittuna, tarkempien tehtävänkuvien
laadinta on vielä osin kesken.
Työnantajan yksi keskeisimmistä velvotteista on maksaa samaa työtä
tekeville sama palkka. Valmistelutyössä on selvitelty, miltä osin
palkkauksessa on eroavaisuuksia samaa työtä tekevien kesken.
Lähtökohtaisesti arviointi tehdään hinnoittelutunnuskohtaisesti, mutta tulee
myös ottaa huomioon, että palkka on oikeassa suhteessa saman liitteen
muiden hinnoittelutunnusten mukaisten palkkojen kanssa sekä
yhteismitallinen myös muiden palkkaliitteiden henkilöstön palkkatasoon.
Henkilöstön edustajien kesken on sovittuna, että OVTES:n palkat sekä
TVA-kriteerit harmonisoidaan 1.8.2021 lukien. Koska myös tähän tullaan
käyttämään 1.4.2021 järjestelyeriä, tulee harmonisoinnin valmistelu
aloittaa jo alkuvuodesta 2021.
KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta on tehty alustavaa
luonnostelmaa. Toimistopalveluiden henkilöstölle on valmisteltu uutta
palkkausjärjestelmää, jonka mukaan myös harmonisointi tapahtuisi. Myös
etenkin koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävien osalta on koettu
tarkoituksenmukaiseksi rakentaa palkkausjärjestelmä, jossa olisi
vähintään kaksi eri vaativuusporrasta. Tämä järjestelmä olisi
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tarkoituksenmukaista rakentaa harmonisointiohjelman valmistelun
yhteydessä.
Honkajoelta siirtyy TS-sopimuksen piiriin vain muutama henkilö. Kuitenkin
varsinkin kiinteistönhoitajien osalta palkoissa on huomattava ero.
Tuntipalkkaisten työehtosopimukseen ei siirry Honkajoelta henkilöstöä.
Ottaen huomioon edellä kerrottu harmonisointiohjelman valmisteluvaihe
sekä se, että ensimmäiset harmonisointiohjelman mukaiset korotukset
tulevat 1.4.2021 lukien, on tarkoituksenmukaista että
harmonisointiohjelman valmistelua jatketaan ja ohjelma tulee
sovittavaksi/hyväksyttäväksi vuoden 2021 alussa.
Esityslistan oheismateriaalina on luonnostelua palkkojen harmonisoinnista
sekä KVTES:n että TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta.
Esityslistan liitteet:
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko
Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta käy keskustelua harmonisointiohjelman periaatteista,
sisällöstä ja aikataulusta sekä lähettää yhdistymishallitukselle tiedoksi
harmonisointiohjelman valmisteluvaiheen.

Käsittely kokouksessa:

Käytiin keskustelua harmonisointiohjelman periaatteista, sisällöstä ja
aikataulusta. Yhdistymissopimuksen mukainen harmonisointiaika on
enintään 3 vuotta, mutta mahdollisuuksien mukaan pyritään saattamaan
harmonisointi loppuun aiemmin. Keskusteltiin aikatauluista siten, että 1.
vuonna palkkaero olisi kaventunut 40 %, seuraava vuonna 70% ja 3.
vuoden loppuun mennessä palkat olisi yhteneväiset.
Anna Vanhahonko kävi läpi harmonisointitarvetta ja -laskelmia siten, kun
niitä on tässä vaiheessa valmisteltuna.

Päätös:

Yhteistyötoimikunta kävi keskustelua harmonisointiohjelman periaatteista,
sisällöstä ja aikataulusta sekä lähettää yhdistymishallitukselle tiedoksi
harmonisointiohjelman valmisteluvaiheen.
Harmonisointiohjelman valmistelua ja neuvotteluita jatketaan siten, että
ohjelma olisi valmis alkuvuodesta 2021.

Täytäntöönpano:

Yhdistymishallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
Yhall 07.12.2020 § 163
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Yhdistyshallitus käy keskustelua palkkojen harmonisointiohjelmasta ja
merkitsee tiedoksi sen valmisteluvaiheen.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhdistymishallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:
Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
YTTMK 18.01.2021 § 8
Kuntaliitoksesta johtuvan palkkaharmonisoinnin tarpeesta ja toteutuksesta
on käyty neuvotteluja yhteistyötoimikunnnassa ja harmonisointiohjelman
valmisteluvaihe on viety tiedoksi yhdistymishallitukseen 7.12.2020.
Palkkojen harmonisoinnin ensimmäinen vaihe totetutetaan 1.4.2021
voimaan tulevista järjestelyeristä. Järjestelyerän jako neuvotellaan niiden
pääluottamusmiesten kanssa, joilla on edustettavia ko. virka- ja
työehtosopimuksessa. Lisäksi on tarkoituksenmukaista jakaa neuvotteluja
osin pienempiin kokonaisuuksiin.
Yhdistymishallitus hyväksyi 7.12.2020 pitämässään kokouksessa
toimistopalveluyksikön palkkausjärjestelmän ja palkat harmonisoidaan
uuden järjestelmän mukaiseksi järjestelyerän jaon yhteydessä.
Neuvottelujen yhteydessä on noussut esille tarve erityisesti koulujen
avustavan henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamiseen.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta jatkaa neuvotteluja harmonisointiohjelman
periaatteista, sisällöstä ja aikataulusta

Päätös:

Jatkettiin neuvotteluja.
Hallito- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko laatii aikataulun tulevista
neuvotteluista.

Täytäntöönpano:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
YTTMK 10.11.2021 § 24
Kuntaliitoksesta johtuva palkkojen harmonisointi toteutettiin lähes
täysimääräisesti 1.4.2021 voimaan tulleista työ- ja virakaehtosopimusten
mukaisista järjestelyeristä. Ainoastaan koulukuraattoreiden palkkoihin jäi
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harmonisoitavaa. Koska koulukuraattorit siirtyvät hyvinvointialueiden
palvelukseen 1.1.2023 lukien, on tarkoituksenmukaista, että palkat
harmonisoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä.
Palkka, johon koulukuraattoreiden tehtäväkohtainen palkka tulee
harmonisoida on 3.038,19 ja ko. palkkaan suhteutettuna vastaavan
koulukuraattorin tehtäväkohtainen palkka olisi 3.610,60 euroa. Virka- ja
työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 28.2.2022, joten vielä ei ole
tiedossa mahdollisia korotuksia vuodelle 2022. Mikäli vuoden 2022 aikana
on paikallisesti sovittavaa erää jaossa, kohdennetaan se liitteessä 4
palkkojen harmonisointiin. Mahdolliset yleiskorotukset vaikuttavat myös
harmonisoitavaan tehtäväkohtaiseen palkkaan korottavasti.Tämän
hetkisten laskelmien mukaan harmonisointi korottaisi tehtäväkohtaisia
palkkoja yhteensä 483 euroa.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta toteaa, että kuntaliitoksen edellyttämä
palkkaharmonisaatio on toteutettu kokonaisuudessaan muiden kuin
koulukuraattorien osalta. Yhteistyötoimikunta esittää
kaupunginhallitukselle, että koulukuraattoreiden palkat harmonisoidaan
vuoden 2022 loppuun mennessä aiemmin esitettyjen laskelmien
mukaisesti ottaen huomioon 1.3.2022 voimaan tulevan SOTE-sopimuksen
allekirjoituspöytäkirjan mukaiset mahdolliset yleiskorotukset ja/tai
paikallinen järjestelyerä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Henkilöstöjaosto

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
HEJA 17.11.2021 § 20
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto toteaa, että kuntaliitoksen edellyttämä palkkaharmonisaatio on toteutettu kokonaisuudessaan muiden kuin koulukuraattorien osalta.
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että koulukuraattoreiden
palkat harmonisoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä aiemmin esitettyjen laskelmien mukaisesti ottaen huomioon 1.3.2022 voimaan tulevan
SOTE-sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaiset mahdolliset yleiskorotukset ja/tai paikallinen järjestelyerä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 29.11.2021 § 447
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntaliitoksen edellyttämä palkkaharmonisaatio on toteutettu kokonaisuudessaan muiden kuin koulukuraattorien
osalta. Kaupunginhallitus päättää, että koulukuraattoreiden palkat harmonisoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä aiemmin esitettyjen laskelmien
mukaisesti ottaen huomioon 1.3.2022 voimaan tulevan SOTE-sopimuksen
allekirjoituspöytäkirjan mukaiset mahdolliset yleiskorotukset ja/tai paikallinen järjestelyerä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Pääluottamusmiehet
Hallinto- ja henkilöstö -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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Kiinteistöveroselvitykseen liittyvät järjestelyt
112/02.021/2013, 830/02.020/2016
KHALL 17.05.2021 § 174
Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on käynnissä projekti, jonka tavoitteena
on selvittää ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettäviä rakennusten rekisteritietoja. Selvityksessä tiedotetaan kartoituksista kuntalaisille, suoritetaan kiinteistöillä kartoituskäyntejä, tehdään vertailuja eri rekistereiden ja lupa-asiakirjojen välillä, korjataan tarvittavat tiedot rakennusrekisteriin ja välitetään tiedot verottajalle. Ensimmäiset tiedot verottajalle on lähetetty tammikuussa 2020. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja positiivisia
tuloksia kaupungin kiinteistöverokertymään on odotettavissa, tosin työtä
on vielä paljon tekemättä.
Kiinteistöveroselvitystä on kokonaisvastuullisesti hoitanut toimistosihteeri
Tarja Salokangas kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Hän on ilmaissut mielenkiintonsa jatkaa projektia myös eteenpäin. Tarja Salokankaalle on maksettu määräaikainen palkankorotus ajalle 1.1.2019 - 31.5.2021. Lisäksi
projektiin on ollut palkattuna toimistosihteeri Sirpa Mäkilehto ajalle
2.12.2019 - 31.5.2021, jotta tiedot verottajalle saataisiin nopeammin kerättyä.
Kaupunkisuunnittelu -tulosalueen johtaja rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää on esittänyt, että järjestelyjä jatketaan edelleen 30.11.2021 asti.
Toimistopalveluyksikön palkkausjärjestelmä on uudistettu yhdistymishallituksen 7.12.2020 tekemällä päätöksellä ja muutokset tulevat voimaan, kun
1.4.2021 järjestelyeristä on tehty päätös. Lisävastuu tehtävästä tulisi määritellä siten, että tehtäväkohtainen palkka korottuu seuraavaan vaativuustasoon, mikäli näin muodostunutta tehtävien kokonaisarviointiin perustuvaa tehtävän vaativuutta voidaan pitää verrannollisena ylemmän vaativuustason vaativuusarviointiin. Näin ollen Tarja Salokankaan tehtäväkohtainen palkka olisi lisävastuun johdosta ajalla 1.6. - 30.11.2021 yhteensä
2.444,01 euroa. Myös henkilökohtaisen lisän osalta tulee ottaa huomioon
sopimuskauden yleiskorotukset.
Esityslistan liitteet:

Esitys
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää myöntää luvan toimistosihteeri Sirpa Mäkilehdon palkkaamiseen ajalle 1.6. - 30.11.2021. Kaupunginhallitus päättää,
että toimistosihteeri Tarja Salokankaan tehtäväkohtainen palkka on
2.444,01 euroa ja henkilökohtainen lisä 113,58 euroa määräaikaisesti
ajalla 1.6. - 30.11.2021.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Sarastia
Tarja Salokangas
Kaupunkisuunnittelu -tulosalue

Lisätietoja antaa:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää, 044 577 2751
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HEJA 17.11.2021 § 22
Kaupunkisuunnittelu -tulosalueella on ollut käynnissä kiinteistöveroselvitys
ja kaupunkisuunnittelu -tulosalueen johtaja rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää on esittänyt, että projektia jatketaan vielä ajalla 1.12.2021 31.5.2022. Projektin johdosta projektinvetäjänä toimivan toimistosihteeri
Tarja Salokankaan tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu toimistopalveluyksikön palkkausjärjestelmän vaativuusryhmästä III vaativuusryhmään IV
ja lisäksi hänelle on maksettu henkilökohtaisena lisänä 113,58 euroa.
Määräaikaisena työntekijänä projektissa on ollut palkattuna toimistosihteeri
Sirpa Mäkilehto.
Esityslistan liitteet:

Kaupunkisuunnittelu -tulosalueen johtaja Ilkka Vainionpään esitys
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
päättää myöntää luvan toimistosihteeri Sirpa Mäkilehdon palkkaamiseen
ajalle 1.12.2021 - 31.5.2022 ja korottaa projektin vetovastuun johdosta toimistosihteeri Tarja Salokankaan tehtäväkohtaisen palkan toimistopalveluyksikön palkkausjärjestelemän IV vaativuusryhmään (2.444,01 euroa) ja
henkilökohtaisen lisän 113,58 euroon määräaikaisesti ajalla 1.12.2021 31.5.2022.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää, 044 577 2751

_____________________
KHALL 29.11.2021 § 448
Esityslistan liitteet:

Kaupunkisuunnittelu -tulosalueen johtaja Ilkka Vainionpään esitys
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää myöntää luvan toimistosihteeri Sirpa Mäkilehdon palkkaamiseen ajalle 1.12.2021 - 31.5.2022 ja korottaa projektin vetovastuun johdosta toimistosihteeri Tarja Salokankaan tehtäväkohtaisen palkan toimistopalveluyksikön palkkausjärjestelemän IV vaativuusryhmään
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(2.444,01 euroa) ja henkilökohtaisen lisän 113,58 euroon määräaikaisesti
ajalla 1.12.2021 - 31.5.2022.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Toimistosihteeri Sirpa Mäkilehto
Toimistosihteeri Tarja Salokangas
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää
Sarastia

Lisätietoja antaa:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää, 044 577 2751

_____________________
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17.11.2021
29.11.2021

Palkallisen virkavapaan myöntäminen
39/02.021/2013
HEJA 17.11.2021 § 19
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.
Vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja Silja Lahti ja varhaiskasvatuksen
opettaja Annemari Niiniharju ovat anoneet yhdeksää palkallista opintopäivää osallistuakseen SAMKin avoimen AMK:n 8 opintopisteen opintojaksolle PerheSomebody. Heidän esimiehenään varhaiskasvatuspäällikkö Maria
Saimala puoltaa anomusta koska koulutus täydentää ammattitaitoa vanhemmuuden ja vanhempien kasvatustehtävän tukemisessa sekä lasten
tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä.
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

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
myöntää vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja Silja Lahdelle ja varhaiskasvatuksen opettaja Annemari Niiniharjulle 9 päivää palkallista vapaata
SAMKin avoimen AMK:n 8 opintopisteen opintojakson PerheSomebody
suorittamiseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 29.11.2021 § 449
Esityslistan liitteet:

Hakemus
Esimiehen puolto
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus myöntää vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja Silja
Lahdelle ja varhaiskasvatuksen opettaja Annemari Niiniharjulle 9 päivää
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palkallista vapaata SAMKin avoimen AMK:n 8 opintopisteen opintojakson
PerheSomebody suorittamiseen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja Silja Lahti
Varhaiskasvatuksen opettaja Annemari Niiniharju
Varhaiskasvatus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
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Sopimus yhteistoiminnan järjestämisestä Kankaanpään kaupungissa 1.1.2022 lukien
1550/02.025/2020
YTTMK 10.11.2021 § 27
Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön
välistä yhteistoimintaa ja antaa henkilöstölle mahdollisuus
yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua toiminnan
kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään
ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää
kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.
Yhteistyötoimikunta on samalla kaupungin työsuojelutoimikunta.
Työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta ja jäsenten edustuksen suhteesta
säännellään erikseen.
Viime vuosina sopimusta yhteistoiminnan järjestämisestä on päivitetty
sekä kuntaliitoksesta että koronatilanteesta johtuvien muutostarpeiden
vuoksi.
Tässä sopimusluonnoksessa on otettu huomioon pääluottamusmiesten
kanssa käydyt keskustelut tuleviksi luottamusmiessopimuksiksi sekä
kuntien yhteistoimintalakiin tehdyt muutokset.
Esityslistan liitteet:

Luonnos sopimukseksi yhteistoiminnan toteuttamiseksi Kankaanpään
kaupungissa
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta käy keskustelun yhteistoimintasopimuksesta ja esittää
kaupunginhallitukselle sopimuksen hyväksymistä.

Päätös:

Yhteistyötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä.

Täytäntöönpano:

Henkilöstöjaosto

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
HEJA 17.11.2021 § 21
Esityslistan liitteet:

Sopimus yhteistoiminnan toteuttamiseksi Kankaanpään kaupungissa
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä Kankaanpään kaupunkia sitovaksi.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA

23/2021

843

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 29.11.2021 § 450
Esityslistan liitteet:

Sopimus yhteistoiminnan toteuttamiseksi Kankaanpään kaupungissa
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen
Kankaanpään kaupunkia sitovaksi ja nimeää yhden edustajan yhteistyötoimikuntaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Edustajaksi yhteistyötoimikuntaan nimettiin Erno Haavisto ja varalle Arimo
Koivisto.

Täytäntöönpano:

Nimetty edustaja

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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11.11.2021
17.11.2021
29.11.2021

Liikunnanohjaajien/uinninvalvojien tehtävien täyttölupa
256/02.020/2013
KULT/VAP 11.11.2021 § 29

Hallintosäännön 33 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnasta ja
muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.
Kaupunginhallituksen päätöksen 25.06.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai
yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää kaupunginhallitus.
Liikuntapalveluiden tehtävät:
Liikuntapalveluiden tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille/sidosryhmille
suunnattuja monipuolisia liikuntapalveluita, tapahtumia sekä olla kaupungin yhteystyökumppani seurojen/yhdistysten eri tapahtumissa. Korkeatasoisten ja asiakasturvallisten liikuntapalveluiden ylläpito edellyttää ammattitaitoista ja riittävää henkilökuntaa sekä alalla jatkuvaa kouluttautumista ja
kehittämistä.
Perustelut:
Liikuntapalveluista on irtisanoutunut kaksi (2) liikunnanohjaajaa/uinninvalvojaa 15.11.2021 ja 29.11.2021 alkaen. Töiden tarkoituksenmukaiseksi
järjestämiseksi on perusteltua, että jatkossakin tehtävissä työskentelee liikunta-alan koulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on myös uinninvalvojan ja
uimaopettajan koulutus. Liikunnanohjaajat/uinninvalvojat vastaavat liikuntapalveluiden järjestämisestä, uimahallin uinnin ja järjestyksen valvonnasta
(ma–su) sekä uinninopetuksesta.
Nykyisten palveluiden ylläpitämiseksi olemassa olevilla aukioloajoilla henkilöstömäärä 4,5 liikunnanohjaajaa/uinninvalvojaa on minimi. Tällä hetkellä täytettynä
on kaksi liikunnanohjaaja/uinninvalvojan tointa sekä yksi 50 % erityisryhmien
liikunnanohjaajan/uinninvalvojan toimi.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija Hyvinvointi-ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773

Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle kahden liikunnanohjaaja/uinninvalvojan toimen täyttämistä kokopäiväisesti
(38.25 h/vko) 1.1.2022 alkaen.

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

23/2021

845

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
HEJA 17.11.2021 § 24

Esityslistan liitteet:
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko
Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle luvan myöntämistä kahden
liikuntaohjaaja/uinninvalvoja toimen täyttämiseen 1.1.2022 alkaen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773

_____________________
KHALL 29.11.2021 § 451
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus myöntää luvan kahden liikuntaohjaaja/uinninvalvoja
toimen täyttämiseen 1.1.2022 alkaen.

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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17.11.2021
29.11.2021

Ruokahuollon järjestäminen Honkajoella ja suurtalouskokin täyttölupa
98/02.020/2013
HEJA 17.11.2021 § 23
Honkajoen ruokahuolto on ulkoistettu Attendo Oy:lle aterioiden valmistuksen osalta, jonka sopimuskausi on 1.4.2017 - 30.5.2022. Sopimuksessa
on kaksi kahden vuoden optiota. Sopimukseen kuuluu päiväkodin, esikoulun, Hongon koulun, yhteiskoulun ja lukion sekä vanhusten kotiin kuljetettavat lounasateriat.
Kankaanpään kaupungin olisi mahdollista tuottaa 1.6.2022 alkaen ateriapalvelut (n.250 annosta) omana työnä Pohjanlinnan koululta, jolloin optiota
ei tarvitsisi ottaa käyttöön. Samalla olisi mahdollisuus toimittaa päiväkotiin
ja esikouluun aamu- ja välipalatuotteet sekä kouluille maksullisen välipalan.
Toiminnan muutoksella saisi yhtenäistettyä toimintaa ja palveluita koko
Kankaanpään alueella. Samalla syntyisi kustannussäästöjä ja myös koko
ruokahuollon hallinnointi helpottuisi.
Vanhusten kotiin kuljetettavat lounasateriat (n. 15 annosta) olisi mahdollista tuottaa Tapalan keittiöstä tai kilpailuttaa uudestaan.
Toiminnan lisäys edellyttäisi yhden suurtalouskokin kokoaikaisen toimen
täyttölupaa Pohjanlinnan keittiölle sekä yhden yhdistelmäuunin hankintaa.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli kaupunginhallitus päättää siirtää Honkajoen ruokahuollon osaksi kaupungin omaa toimintaa, myöntää kaupunginhallitus samalla luvan suurtalouskokin vakituisen
toimen täyttämiseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Palvelupäällikkö Sanna Aho-Mantila, p. 044 577 2629
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213

_____________________
KHALL 29.11.2021 § 452
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Valmistelijan esitys:

PÖYTÄKIRJA

23/2021

Kaupunginhallitus päättää siirtää Honkajoen ruokahuollon osaksi kaupungin omaa toimintaa 1.6.2022 lukien eikä Attendo Oy:n kanssa solmitussa
sopimuksessa olevia optioita käytetä. Kaupunginhallitus myöntää luvan
suurtalouskokin vakituisen toimen täyttämiseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Ruokahuolto
Attendo Oy

Lisätietoja antaa:

Palvelupäällikkö Sanna Aho-Mantila, p. 044 577 2629
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213

_____________________
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Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
KHALL 29.11.2021 § 453
Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksen 15.11.2021.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Saman lain 96 §:n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."
Kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat 15.11.2021:
§ 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 40 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 41 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2022
§ 42 Kaupungin pientalotonttien hintojen vahvistaminen, entisen
Honkajoen kunnan alueella
§ 43 Tapalan peruspalvelukeskus III-vaiheen hankesuunnittelun
käynnistäminen
§ 44 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Venesjärven kylässä
sijaitseva Venesjärventien ja Venestien risteysalue liikenteellisesti
turvalliseksi
§ 45 Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite /
Honkajoen kylttien ja Kankaanpään rajakylttien uudistaminen
§ 46 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Nuorisotila
Ketun Golon avoinna pitäminen myös viikonloppuisin ja loma-aikoina ja
Honkajoella sijaitsevan nuorisotilan saaminen taas toimintaan
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan sekä päättää panna ne täytäntöön.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginkanslia

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
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Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Nuorisotila Ketun Golon avoinna
pitäminen myös viikonloppuisin ja loma-aikoina ja Honkajoella sijaitsevan nuorisotilan
saaminen taas toimintaan
1881/33.332/2021
KVALT 15.11.2021 § 46
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Nuorisotila Ketun Golo on vihdoin saanut uudet tilat Kankaanpään keskustassa. Tällä hetkellä nuorisotila on avoinna maanantaisin 5.-6. luokkalaisille ja tiistaista torstaihin kaikenikäisille nuorille. Kankaanpään Seudussa 7.10. olleen uutisen mukaan viikonlopun aukioloihin ei ole henkilöresursseja. Myös Honkajoella oleva nuorisotila on ollut suljettuna. On harmillista, että nuorisotila ei ole avoinna silloin, kun nuorilla on vapaa-aikaa.
Monessa muussa kunnassa nuorisotilat ovat avoinna perjantaisin ja jopa
lauantaisin.
Nuorisotilassa nuorilla on mahdollisuus mielekkääseen toimintaan muiden
nuorten ja turvallisten aikuisten seurassa. Nuorisotyöllä edistetään nuorten
hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Korona-kriisin
myötä nuorisotyön merkitys on aiempaa tärkeämpi ja jokainen nuoristotyöhön laitettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Riittävästi resurssoidulla nuorisotyöllä voidaan vähentää tarvetta kustannuksiltaan kalliimpiin palveluihin kuten lastensuojelun laitoshoitoon tai mielenterveys- ja
päihdepalveluihin.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että nuorisotila Ketun Golo on jatkossa avoinna myös viikonloppuisin ja loma-aikoina ja Honkajoella sijaitseva nuorisotila saadaan taas toimintaan. Esitämme selvitystä siitä, minkälaisia toimenpiteitä ja/tai lisäresursseja tämä vaatii ja mahdollisen tarvittavan lisäresurssin huomioimista tulevassa talousarviossa."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 29.11.2021 § 454
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Täytäntöönpano:

PÖYTÄKIRJA
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Hankintaosaamisen kehittäminen
1664/03.037/2021
Yvalt 29.03.2021 § 20
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Hankintaosaamisen kehittäminen
Viime vuonna julkaistun julkisten hankintojen strategian mukaan hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutuksen tekniseen
läpivientiin, vaan kehittämisessä tulee huomioida koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan.
Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule
nähdä erillisenä tukitoimintona.
Kuntien hankinnat ovat merkittäviä myös paikallisen elinvoiman kannalta.
Siksi esitämme, että kaupungin hankintaosaamista vahvistetaan hankintoja tekevälle henkilöstölle suunnatulla koulutuksella. Euromäärältään isompia hankintoja aloitettaessa tulee informoida kyseisestä hankinnasta päätöksen tekevää toimielintä. Seuraavalla valtuustokaudella tulee myös luottamushenkilöille tarjota hankintakoulutusta ja tehdä isommista hankinnoista vuosikello, jolloin informaatio hankinnoista paranee."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 06.04.2021 § 120
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kehittämisjohtajan
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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KHALL 29.11.2021 § 455
Kunnan sisäiset ohjeet, kuten kunnan strategia, hallintosääntö, hankintaohjeet ja talousarvio sekä ulkoiset ohjeet ja sääntely, esimerkiksi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeushankinnoista (1397/2016) sekä erityisalojen hankintalaki (1398/2016) muodostavat kaupungin hankinnoille reunaehtoja.
Hankintalain tavoitteena on mm. tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä
turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota
tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.
Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja siten,
että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti
muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.
Kaupungin työntekijöillä käytettävissä oleva verkkopohjainen kilpailuttamisportaali mahdollistaa ja kehittää eri yksiköiden toimintatapojen, raportoinnin sekä hankintojen dokumentoinnin yhdenmukaisuutta. Hankintalain
mukaiset EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot määrittävät hankintojen kilpailuttamisen laajuuden. Sähköistä kilpailutusjärjestelmää käytetään
kaikissa EU-kynnysarvon sekä kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankintaprosesseissa. Sähköistä kilpailutusjärjestelmää käytetään soveltuvin osin
myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa.
EU- ja kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan hankintalain edellyttämä sähköinen hankintailmoitus HILMAssa ja tarjouspyyntö
kaupungin sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä (https://tarjouspalvelu.fi
/kankaanpaa) ja pienhankinnoissa Cloudia Pienhankinta-portaalissa
(https://pienhankintapalvelu.fi/kankaanpaa).
Marraskuussa kaupungin käyttöön on aktivoitu Cloudian hankintakalenteri
-palvelu, mikä lähitulevaisuudessa mahdollistaa tulevien hankintojen ennakkotietojen julkaisemisen kaupungin kotisivuilla.
Alkuvuodesta 2022 järjestetään hankinnoista vastaavalle henkilökunnalle
koulutusta hankintojen ja palveluiden kilpailutuksista sekä hankintakalenterin käyttöönottamisesta. Hankinta-infoa tullaan järjestämään myös alueen yrittäjille (sähköisen tarjouksen tekeminen, hankintakalenteri sekä
sähköinen kilpailutusohjelma).
Luottamushenkilöiden hankintaosaamista kehitetään järjestämällä koulutusta vuoden 2022 puolella.
Kankaanpään kaupungin hankintaohjeet on tarkoitus päivittää vuoden
2022 aikana.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy tehdyn selvityksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
KHALL 29.11.2021 § 456
Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1

Henkilöstöjaosto 17.11.2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.11.2021
Nuorisovaltuusto 10.11.2021

2

Pohjois-Saakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus 23.11.2021
Satakunnan maakuntahallitus 22.11.2021
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 22.11.2021
Stakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto 8.11.2021
Satasoten johtoryhmä 28.10.2021
Tarkastuslautakunta 11.11.2021
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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Ilmoitusasiat
KHALL 29.11.2021 § 457
1

Satakuntaliiton tiedote Pori-Parkano-Haapamäki -rataryhmän puheenjohtajana jatkaa Pasi Viitasalo

2

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 22.11.2021 Maakuntahallitus tekee työtä Satakunnan ja sen kuntien ja ihmisten parhaaksi.

3

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen 22.11.2021 pöytäkirjanotteet:
§ 232 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-10
kk/2021
§ 233 Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääomaan liittyvän selvityksen
käynnistäminen.

4

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston 8.11.2021 pöytäkirjanote:
§ 33 Jatkohoidon odotusmaksu vuonna 2022.

5

Aluehallintoviraston kirje Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna 2022 ja perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2023 - 2026.

6

Valtiovarainministeriön päätös Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotuksen myöntäminen vuonna 2021.
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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Ajankohtaiset asiat
KHALL 29.11.2021 § 458
Päätös:
Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
_____________________
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Talousarvion toteutumisraportti tammi - lokakuu 2021
1476/03.030/2020
KHALL 29.11.2021 § 459
Talousarvion toteutumisen vertailu voidaan tehdä vain siten, että toteutuneita tuottoja ja kuluja verrataan talousarvioon. Toteumaa ei siis voida verrata edellisen vuoden toteutumaan eikä edellisvuoden tilinpäätökseen,
koska vuoden 2021 alusta toteutui Honkajoen liittyminen Kankaanpäähän
ja talousarvio on laadittu uuden kunnan toiminnalle. Historiatietoa ei tällaisesta kunnasta ole.
Lokakuun lopun talouden toteuma näyttää 4,5 miljoonan euron ylijäämää,
sen perusteella talousarviotavoite 4,0 miljoonan ylijäämä näyttää mahdolliselta saavuttaa.
Toteuman perusteella ei kuitenkaan voida tehdä lopullista ennustetta vuoden 2021 toteumasta, vaan siihen tarvitaan tieto marraskuun verotulotilityksistä ja esim. PoSan loppuvuoden toteumasta ja covid-avustusten vaikutuksesta siihen. PoSan kulut laskutetaan ennakoiden eikä toteuman
mukaan, mistä johtuen on mahdollista, että vuodelta 2021 tulee lisälaskua
kaupungille.
Tarkempi talouden analyysi vuodesta 2021 esitellään kaupunginhallitukselle 29.11. kokouksessa. Se käsitellään vielä 7.12. kokouksessa, jonka jälkeen mahdolliset talousarviomuutokset viedään valtuuston seuraavan kokouksen 13.12.2021 käsittelyyn.

Kokonaisuutena talousarvion toteutuma lokakuun lopussa ei kuitenkaan sisällä erityisen hälyttävää.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisvertailu tammi - lokakuu 2021
Valmistelija vs. talousjohtaja Ari Virolainen

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi - lokakuu 2021 tiedoksi ja jatkaa talouden toteuman 2021 käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:
Vs. talousjohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241
_____________________
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Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024
1812/03.030/2021
KHALL 06.09.2021 § 320
Valtiovarainministeriö julkaisi keväällä 2021 kuntatalousohjelman vuosiksi
2022 - 2025. Koko kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020 koronatukien ja maltillisen menokehityksen seurauksena. Koronapandemia vaikuttaa edelleen kuntien talouteen ja kunnille osoitetaan tukea yhteensä
5,4 mrd. euroa vuosina 2020 - 2021
Kuntatalouden kehitysarvion vuosille 2021 - 2025 mukaan vuosikate heikkenee koronatukien poistuessa, mutta riittää kattamaan poistot. Verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu iso pudotus vuonna 2023 sote-uudistuksen myötä. Kaikilla kuntakokoryhmillä on painetta veroprosentin korottamiseen kehyskauden lopulla.
Valtion talousarvion valmistelu jatkuu ministeriöiden välisenä yhteistyönä.
Seuraava vaihe on syyskuun ensimmäisellä viikolla hallituksen budjettiriihi,
jossa pitää ratkaista hallitusohjelmassa kirjattujen asioiden eteenpäin vienti. Budjettiriihessä ratkaistaan pitkälti myös kuntien talouteen vaikuttavat
valtion budjettiin sisältyvät asiat.
Kuntien talousarvion valmistelua on vietävä eteenpäin jo ennen valtion
vuoden 2022 talousarvion linjauksia. Vaikutukset kuntien talousarvioihin
otetaan huomioon sitä mukaa kuin ne selviävät.
Talousarvioesitysten valmistelun ohjeeksi annetaan toimielinkohtainen nettomenoraami, joka perustuu tuloslaskelmaan. Tuloslaskelman pohjana on
vuoden 2020 tilinpäätös ja vuoden 2021 talousarvio. Koska vuoden 2021
alusta Honkajoen kunta liittyi Kankaanpäähän, on tuloslaskelmassa aiempien vuosien, 2019 ja 2020, osalta yhdistetty Honkajoen ja Kankaanpään
tuloslaskelmat.
Tuloslaskelman laadinnassa on otettu huomioon
- viimeinen kuntaliiton tuottama verotuloennuste (30.8.2021)
- viimeinen valtiovarainministeriön arvio vuoden 2022 valtionosuuksista
- arvio tulevista virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksista
- talouden tasapainottamisohjelman mukaiset vielä toteutumatta olevat toimenpiteet
- kuntaliitoksen yhdistymisavustuksesta 30 %
- alijäämän kattamisvelvollisuus.
Näillä periaatteilla laaditun tuloslaskelman perusteella saadaan toimintakate, joka on jaettu eri toimielimille nettomenoraamiksi. Lautakuntien talousarvioesitykset tulee mahduttaa nettomenoraamiin.
Investoinneille ei aseteta erillistä raamia. Investointien määrä vaikuttaa lainanoton määrään. Lainamäärä vaikuttaa tuloslaskelmaan niistä maksettavan koron muodossa ja lisäksi investoinneista laskettavat poistot rasittavat
tuloslaskelman tulosta.
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TP 2020

TA 2021
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RAAMI 2022

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE

20 827 561 20 389 528
-98 507 941 -96 521 449
-77 680 380 -76 131 921

20 366 050
-101 261 073
-80 895 023 -81 078 240

Verotulot
Valtionosuudet

45 374 104
32 268 322

46 291 870
36 902 369

Rahoitustuotot ja -kulut

906 913

837 259

754 874

661 000

VUOSIKATE

868 959

7 899 577

6 604 537

4 798 772

Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät

-3 948 792
0

-4 257 803
0

-4 327 105
1 760 000

-4 610 950

TILIKAUDEN TULOS

-3 079 833

3 641 774

4 037 432

187 822

Taseen alijäämä, 2021 lukien arvio

-5 738 704

-2 091 481

1 945 950

42 291

48 451 905 47 833 620
38 292 781 37 382 392

TOIMIELINKOHTAINEN NETTOMENORAAMI
Toimielin

TA 2020

TA 2021

RAAMI 2022

muut%

Kaupunginhallitus(pl sote)
Perusturvapalvelut
Erikoissairaanhoito
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Sivistyslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tekninen lautakunta
Yhteensä

-4 356 115
-29 845 980
-17 593 775
-190 992
-22 367 794
-2 241 691
-1 689 830
-78 286 177

-4 834 302
-30 651 384
-18 330 592
-484 889
-22 119 510
-2 580 383
-1 893 963
-80 895 023

-3 822 196
-31 076 414
-18 587 967
-492 807
-22 515 243
-2 621 935
-1 961 679
-81 078 240

-20,9 %
1,4 %
1,4 %
1,6 %
1,8 %
1,6 %
3,6 %
0,2 %

Talousraamit vuodeksi 2022 ja toimielinkohtainen nettomenoraami on
käsitelty kaupungin johtoryhmän kokouksessa 1.9.2022.
Esityslistan liitteet:

Kuntatalousohjelma 2022-2025 esitysmateriaali
Talousraamit vuodeksi 2022
Talousarvio 2022 aikataulu
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää
- antaa vuoden 2022 talousarvioesitysten tekemiseksi toimielimille edellä
selosteosassa mainitun toimielinkohtaisen nettomenoraamin
- lautakuntien tulee tehdä esityksensä 11.10.2021 mennessä
- antaa tämän päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Täytäntöönpano:

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
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KHALL 29.11.2021 § 460
Kuntalain 110 §:n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa
myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään
neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419)
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin."
Kaupunginhallitus on 6.9.2021 antanut lautakunnille ja toimielimille vuoden
2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman laadintaohjeen.
Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Kankaanpäällä ja Honkajoella on taseessa
edellisten tilikausien alijäämää yhteensä 2,1 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvio on tulokseltaan 4,0 milj. euroa positiivinen, jolloin kumulatiivinen
alijäämä katettaisiin vuonna 2021.
Kaupunginvaltuuston seminaarissa 18.10. on käsitelty talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohtia sekä lautakuntien talousarvioesityksiä ja
kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA
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Vuoden 2022 talousarvio perustuu samoihin veroprosentteihin kuin vuonna
2020 ja 2021. Tuloveroprosentti on 21,75 % ja kiinteistöveroprosentit ovat
seuraavat: yleinen 1,20, vakituisten asuinrakennusten 0,45 %, muiden
asuinrakennusten 1,05 %, voimalaitosten 3,10 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 4,00 %. Veroprosenteista valtuusto teki päätöksen kokouksessaan 15.11.2021.
Verotulojen kasvuksi on edellisvuodesta arvioitu - 1,2 % eli -0,6 milj. euroa. Valtionosuudet on laskettu tiedossa olevien tekijöiden ja valtiovarainministeriön ennakkolaskelmien mukaan. Valtionosuudet kasvavat vuoden
2021 talousarviosta + 1,7 % eli 0,6 milj. euroa.
Toimintakatteen muutos vuoden 2021 muutetusta talousarviosta on
+ 2,0 % eli 1,6 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 4,9 milj. euroa.
Tilikauden tulokseksi muodostuu + 0,5 milj. euroa.
Investoinnit ovat nettomäärältään 9,2 milj. euroa. Koska vuosikate ei riitä
investointien rahoittamiseen, lainamäärä lisääntyy 4,4 milj. euroa.
Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu yhtenä asiakirjana ja se koostuu yleisperusteluista, käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta, rahoituslaskelmaosasta sekä liitteistä. Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen toiminnan ohjausväline ja kunnan
kokonaistalouden suunnitelma.
Esityslistan liitteet:

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelma
2023–24.
Valmistelija vs. talousjohtaja Ari Virolainen

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota, kuulee viranhaltijoita esityksen
perusteista. Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä 7.12.2021,
jonka jälkeen tehdään esitys kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Käsittely kokouksessa:
Kaupunginhallitus piti tauon tätä pykälää käsiteltäessä klo 12:01-12:50.
Vs. talousjohtaja Ari Virolainen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan.
Tulosaluiden johtajat olivat paikalla seuraavasti:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo klo 14:10-14:36
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki klo 14:37-14:54
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää klo 14:55-15:07
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi klo 15:07-15:39
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari klo 15:40-16:33
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Lisätietoja antaa:
_____________________
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Vs. talousjohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
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29.11.2021

Maa-alueen väliaikainen vuokraaminen Kingspan Insulation Oy:lle
1888/52.525/2021
KHALL 29.11.2021 § 461
Kingspan Insulation Oy Kankaanpään toimipaikalta on tiedusteltu kaupungilta maa-aluetta tuotteidensa väliaikaiseen varastointiin. Elinkeinojohtajan,
tilapalvelupäällikön ja vt. kaupungingeodeetin kanssa on päädytty VT23 ja
Ruukinkadun kulmauksen tonttiin. Alue on osa määräalaa tilasta Haavisto
Rn:o 214-406-3-860M601 ja on asemakaavassa merkitty Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi T-7.
Vuokrattava alue on kooltaan n. 8000 m². Vuokrahinta 400 € ja vuokra-aika 31.12.2021.
Esityslistan liitteet:

Kartta alueesta
Valmistelija vt. kaupungingeodeetti Päivi Holm

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää vuokrata n. 8000 m²:n kokoisen alueen määräalasta 214-406-3-860M601 hintaan 400 € Kingspan Insulation Oy:lle. Sopimus päättyy 31.12.2021.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kingspan Insulation Oy
Kaupunkisuunnittelu
Rahatoimisto

Lisätietoja antaa:

Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki p. 040 717 7578
Vt. kaupungingeodeetti Päivi Holm p. 044 577 2739

_____________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginhallitus

Kokouspäivämäärä

Pykälät

29.11.2021

439 - 460

865

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 439, 440, 441, 442, 443, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 461
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

-

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 461
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 30.11.2021 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

