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Osallistujat
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Uusitalo Mikko
Latvajärvi Sofia
Väkeväinen Nina

Tehtävä
Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Haavisto Erno
Kangasniemi Jukka
Koivisto Arimo
Kuusisto Paula
Kuusisto Reijo
Raittila Antti
Koskela Jari
Pääjoki Pekka
Viljanen Heidi
Kähkönen Kari
Hatanpää Mika
Vanhahonko Anna
Laiho Pekka

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
KV:n pj.
KV:n 1. vpj.
KV:n 2. vpj.
KV:n 3. vpj.
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Talousjohtaja

Palomäki Tuula

Jäsen

Lisätiedot
Etäyhteyden välityksellä.
Saapui klo 16:02, etäyhteyden
välityksellä.
Saapui klo 16:03

Tuula Palomäen varajäsen

Kaupunginjohtaja
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Paikalla klo 16:00 - 16:40, §:t
317-320

Allekirjoitukset
Mikko Uusitalo
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Anna Vanhahonko
pöytäkirjanpitäjä

317 - 333

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 6.9.2021

Reijo Kuusisto

Paula Kuusisto

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 7.9.2021 alkaen
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PÖYTÄKIRJA
§ 317

06.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL 06.09.2021 § 317
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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574

06.09.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KHALL 06.09.2021 § 318
Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kuusisto ja Paula
Kuusisto.
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06.09.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KHALL 06.09.2021 § 319
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 Linnikantie 6 rakennuspaikan ja rakennuksen myynti.
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Talousarvio 2022
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.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241

_____________________
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Lausunto Satakunnan Pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2022
219/41.410/2013
TEKNL 01.09.2021 § 88
Satakunnan pelastuslaitos on pyytänyt 21.6.2021 päivätyllä kirjeellä
kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta
31.8.2021 mennessä.
Satakunnan Pelastuslaitoksen lausuntopyynnössä todetaan mm:
"Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 4.5.2021 hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle 2022."
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on
varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on
sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien
muutoksilla.
"Pelastuslaitoksen tilinpäätös viime vuodelta oli ylijäämäinen ja myös
ennuste vuodelle 2021 näyttää merkittävää ylijäämää. Tästä syystä
tulevan vuoden talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että kuntien
maksuosuutta voidaan laskea 600 000 euroa vuoden 2021 tasosta.
Huomioitavaa on, että ensi vuoden talousarvioon kohdistuu aiempaa
enemmän epävarmuustekijöitä muun muassa Hyvinvointialue-valmisteluun
ja kansallisten tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyen.
Pelastuslaitoksen johtokunta käsitteli talousarvioehdotusta
kokouksessaan 15.6.2021 ja päätti pyytää kuntien lausunnon
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2022."
Pelastuslaitoksen toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen
selvitys on käsittelyssä ja mahdolliset toimenpiteet tulevat Satakunnan
pelastuslaitoksen johtokunnan käsittelyyn syksyllä.
Pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti
maksettavat kustannukset ovat 21.881.225 euroa.
Kankaanpään kaupungin vuoden 2022 asukaslukuperusteinen (12758
asukasta) maksuosuus on 1.006.624 euroa (n. 78,9 euroa/asukas) ja
paloasemavuokra 319.147 euroa eli kustannukset yhteensä 1.325.971
euroa. Kokonaiskustannukset ovat 38.368 euroa pienemmät kuin edellisen
vuoden talousarviossa (muutos -2,8 %).
Esityslistan liitteet:

-Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö 21.6.2021
-Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 15.6.2021
-Kuntien maksuosuudet
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle edelleen
Satakunnan pelastuslaitokselle toimitettavaksi seuraavaa:
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- Kankaanpään kaupungilla ei ole huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2022.
- Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan tulee varata riittävät määrähat
siten, että hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso
voidaan turvata.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619
_____________________
TEKNL 01.09.2021 § 88
Satakunnan pelastuslaitos on pyytänyt 21.6.2021 päivätyllä kirjeellä
kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta
31.8.2021 mennessä.
Satakunnan Pelastuslaitoksen lausuntopyynnössä todetaan mm:
"Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 4.5.2021 hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle 2022."
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on
varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on
sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien
muutoksilla.
"Pelastuslaitoksen tilinpäätös viime vuodelta oli ylijäämäinen ja myös
ennuste vuodelle 2021 näyttää merkittävää ylijäämää. Tästä syystä
tulevan vuoden talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että kuntien
maksuosuutta voidaan laskea 600 000 euroa vuoden 2021 tasosta.
Huomioitavaa on, että ensi vuoden talousarvioon kohdistuu aiempaa
enemmän epävarmuustekijöitä muun muassa Hyvinvointialue-valmisteluun
ja kansallisten tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyen.
Pelastuslaitoksen johtokunta käsitteli talousarvioehdotusta
kokouksessaan 15.6.2021 ja päätti pyytää kuntien lausunnon
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2022."
Pelastuslaitoksen toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen
selvitys on käsittelyssä ja mahdolliset toimenpiteet tulevat Satakunnan
pelastuslaitoksen johtokunnan käsittelyyn syksyllä.
Pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti
maksettavat kustannukset ovat 21.881.225 euroa.
Kankaanpään kaupungin vuoden 2022 asukaslukuperusteinen (12758
asukasta) maksuosuus on 1.006.624 euroa (n. 78,9 euroa/asukas) ja
paloasemavuokra 319.147 euroa eli kustannukset yhteensä 1.325.971
euroa. Kokonaiskustannukset ovat 38.368 euroa pienemmät kuin edellisen
vuoden talousarviossa (muutos -2,8 %).
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-Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö 21.6.2021
-Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 15.6.2021
-Kuntien maksuosuudet
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle edelleen
Satakunnan pelastuslaitokselle toimitettavaksi seuraavaa:
- Kankaanpään kaupungilla ei ole huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2022.
- Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan tulee varata riittävät määrähat
siten, että hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso
voidaan turvata.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619
_____________________
KHALL 06.09.2021 § 321
Esityslistan liitteet:

- Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö 21.6.2021
- Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 15.6.2021
- Kuntien maksuosuudet
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Satakunnan pelastuslaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619

_____________________
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Maanvuokrasopimus Niinisalossa tilalla Untola RN:o 214-416-1-499 sijaitsevasta alueesta
Niinisalon kyläyhdistys ry:lle
1806/52.525/2021
KHALL 06.09.2021 § 322
Kankaanpään kaupungin ja Niinisalon kyläyhdistys ry:n kesken laaditaan
maanvuokrasopimus Valkiajärven rannalla Niinisalossa tilalla Untola RN:o
214-416-1-499 sijaitsevasta noin 120 m2:n alueesta
Esityslistan liitteet:

Maanvuokrasopimus ja kartta
Selvitys Niinisalon uimarannan kehittäminen
Valmistelija vs. kaupungingeodeetti Päivi Holm

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Niinisalon kyläyhdistys ry

Lisätietoja antaa:
Vs. kaupungingeodeetti Päivi Holm, 044 577 2739
_____________________
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Vaihtokirja Kankaanpään kaupunki / Kari Ventelä
1811/52.525/2021
KHALL 06.09.2021 § 323
Vaihdettavat alueet:
Kankaanpään kaupunki luovuttaa liitekartalla sinisellä ruudutetun noin
1650 m2:n suuruisen määräalan tilasta Jokela 214-406-6-157 ja Kari Ventelä luovuttaa liitekartalla punaisella ruudutetun noin 1267 m2:n suuruisen
määräalan tontista 214-13-901-1.
Esityslistan liitteet:

Vaihtokirja
Sijaintikartta
Valmistelija vs. kaupungingeodeetti Päivi Holm

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy vaihtokirjan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kari Ventelä
Kaupunkisuunnittelu

Lisätietoja antaa:
Vs. kaupungingeodeetti Päivi Holm, 044 577 2739
_____________________
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Varhaiskasvatuksen toimitilat
1801/40.402/2021
TEKNL 01.09.2021 § 87
Rakennettu ympäristö -tulosalue / Tilapalvelut on teettänyt selvityksiä
Torikadun päiväkodin ja Lyseon päiväkodin kunnosta. Selvitykset on
käynnistetty kohteiden käyttäjien ilmoittamien sisäilmahavaintojen
perusteella.
Lyseon päiväkodin toiminta on alkanut vuonna 2017, jolloin lukion tarve
osalle tiloista väheni ja vapaaksi jääneet tilat muutettiin päiväkodin
käyttöön. Lyseon päiväkodin tiloista on syksystä 2020 lähtien tullut
ilmoituksia sisäilman laadusta. Lyseon päiväkodin tiloihin on teetetty
konsultilla sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, jonka havaintojen
perusteella on tiloihin suoritettu korjauksia kevään ja kesän 2021 aikana.
Lyseon päiväkoti toimi keväällä 2021 jonkin aikaa väistötiloissa Päiväkoti
Petäjäisen yhteydessä hyödyntäen perhepäivähoitajien varahoitoryhmää ja
liikuntasalia. Lyseon päiväkodilla tehdyt korjaustoimenpiteet eivät ole
kuitenkaan tuottaneet haluttua lopputulosta, vaan oireilu on jatkunut
syksyllä 2021 päiväkotitoiminnan käynnistyttyä.
Lyseon päiväkoti on hallinnollisesti osa Torikadun päiväkotia ja myös
Torikadun päiväkodilta on tullut ilmoituksia heikentyneestä sisäilmasta
loppuvuodesta 2020 lähtien. Torikadun päiväkotiin on teetetty konsultilla
rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jonka perusteella voidaan
todeta, että rakennuksessa on useita mahdollisesti sisäilmaan vaikuttavia
ongelmakohtia. Ongelmien poistaminen vaatii osin peruskorjaustasoisia
toimenpiteitä.
Molemmat kohteet ovat olleet myös kaupungin sisäilmastotyöryhmässä
esillä. Varhaiskasvatuksen toimitilojen, Torikadun päiväkodin ja Lyseon
päiväkodin, sisäilmatilanteiden osalta on käyty keskusteluja
virkamiesryhmällä ja mukana keskusteluissa on ollut työsuojelun
edustajat.
Ryhmä esittää, että tutkimusten ja aistittujen oireiden perusteella
molempien päiväkotiryhmien toiminta tulee siirtää mahdollisimman
nopealla aikataululla terveysturvallisiin tiloihin.
Kahden päiväkotiryhmän käyttöön soveltuvia tiloja ei ole vapaana vaan
nopean tilatarpeen ratkaisu tulisi tehdä investoimalla tilaelementteihin tai
vuokraamalla tilaelementtejä, joissa kaupunki järjestäisi
varhaiskasvatuspalvelut. Vaihtoehtona tilaratkaisuun voisi olla myös
yksityisten palveluntuottajien tilojen käyttö, mutta tämä ratkaisu vaikuttaisi
koko varhaiskasvatuksen toimintaan ja todennäköisesti tilaratkaisua
jouduttaisiin odottamaan pidempään.
Tilaelementtien saatavuutta ja vuokrauskustannuksia on alustavasti
selvitetty tilapalveluiden toimesta ja vuokrattavia tilaelementtejä on
nykytilanteessa saatavilla kohtalaisesti. Kustannukset 2 ryhmäisen
päiväkotirakennuksen vuokran osalta ovat n. 70 000 - 90 000 euroa/vuosi
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10 vuoden vuokra-ajalla. Lisäksi tilaaja hankkii tarvittavat liittymät ja
perustukset. Perustamiskustannukset ovat arviolta 40 000 - 70 000 euroa
riippuen tilaelementtitoimittajan vaatimuksista ja sijoituspaikasta.
Päiväkodin tilaelementit voisivat sijoittua yhteislyseon piha-alueelle, jolloin
voidaan hyödyntää olemassa oleva leikkipiha ja yhteislyseon liikuntasali
sekä jakelukeittiö. Tällöin leikkipihan perustamisesta ei tulisi kustannuksia
ja tilatarve olisi maltillinen.
Esityslistan liitteet:

-Torikadun päiväkodin rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus,
26.8.2021
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että päiväkotitilat 2
ryhmäiselle päiväkodille vuokrataan 10 vuoden vuokra-ajalla ja hankinta
kilpailutetaan. Vuokrattavat päiväkotitilat sijoitetaan Yhteislyseon
piha-alueen "alapihalle". Tekninen lautakunta esittää lisäksi vuodelle 2021
lisämäärärahaa 70 000 euroa perustustöiden toteuttamiseen.

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

Tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan:
Tekninen lautakuna päättää lähettää asian tiedoksi sekä päättää palauttaa
asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

_____________________
KHALL 06.09.2021 § 324
Esityslistan liitteet:

- Torikadun päiväkodin rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus,
26.8.2021
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tekninen lautakunta
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta
2/01.010/2013
KHALL 06.09.2021 § 325
Kaupunginhallitus on 23.8.2021 §:ssä 313 todennut, että kaupunginvaltuuston 16.8.2021 kokouksen 9 §:ssä nimetyistä kiinteistötoimitusten uskotuista miehistä yhdellä ei täyty kelpoisuusedellytykset iän puolesta eikä
päätös ole tältä osin täytäntöönpantavissa.
Kaupunginhallitus saattaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinnan
viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Esityslistan liitteet:

Kuntaliiton yleiskirje 8/2021 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto suorittaa
kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinnan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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Edustajan nimeäminen lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään
2/01.010/2013, 1814/04.040/2021
KHALL 06.09.2021 § 326
Lomituksen järjestämistä koskevissa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa sekä turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitetun
toimeksiantosopimuksen mukaisesti Kankaanpään kaupunki huolehtii
edellä mainittujen lakien ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen
(1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Jämijärven,
Karvian, Kihniön, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Kankaanpään, Parkanon, Porin ja Ulvilan kaupungit käsittävällä alueella
1.1.2021 alkaen.
Lomituspalvelujen toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi paikallisyksikön toimialueelle tulee nimetä yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina
ainakin lomituspalvelujen käyttäjät, lomituspalvelujen hallintohenkilöstö ml.
vastuuhenkilö, lomittajat ja Mela-asiamies. Lomituspalvelujen käyttäjien
osalta yhteistoimintaryhmän jäsenet valitaan maataloustuottajien ja turkiseläinkasvattajien etujärjestöjen toimesta.
Toimeksiantosopimuksen mukaan
- Yhteistoimintaryhmän tulee kokoontua vähintään kerran vuodessa
- Yhteistyöryhmän kokoukseen osallistuvalle jäsenelle maksetaan kokouspalkkio sekä matkakorvaus kuten kaupungin omien kokousten osalta. Mela vastaa kuitenkin korvauksista Mela-asiamiehen osalta.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kehittämisjohtaja Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen 2021 - 2023 edustajan ja tälle
varaedustajan lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään. Kaupunginjohtajalla ja kehittämisjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhteistoimintaryhmän kokouksissa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään nimettiin edustajaksi Mikko
Uusitalo ja varalle Janne Paloviita.

Täytäntöönpano:

Nimetyt, lomituspalvelujohtaja Sirpa Poikelispää

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
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Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Opiskelijahuollon henkilöstön koulutus
lyhytterapioihin
1636/02.020/2021
Yvalt 01.03.2021 § 13
Vihreiden valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Aihe: Opiskelijahuollon henkilöstön koulutus lyhytterapioihin
Nuorten rikollisuus on kokonaisuudessaan vähentynyt, ja suurin osa nuorista voi hyvin. On kuitenkin pieni osa, joka voi entistä huonommin. Takana
on usein neuropsykologinen tai psykiatrinen ongelma, johon nuori ei ole
saanut apua ajoissa. Tilanne pääsee kärjistymään häiriökäyttäytymisenä,
mielialaongelmina, päihteiden käyttönä, koulupudokkuutena ja joskus väkivaltarikoksina. Neuropsykologisia ja psykiatrisia tutkimuksia ja hoitoa joutuu nykyään odottamaan liian pitkään. Nuorten itsemurhaluvut kaksinkertaistuivat 2015 - 2019.
Joskus jo pieni apu oikeaan aikaan voi estää kierteen kokonaan.
Me vihreät toivomme että Kankaanpäässä varmistetaan opiskelijahuollon
riittävyys, ja koulutetaan halukkaat opiskelijahuollon ammattihenkilöt lyhytterapioiden antamiseen ahdistuneiden ja masentuneiden lasten ja nuorten
matalan kynnyksen avun saamiseksi heti tarvitessaan. Tästä on hyviä tuloksia mm. Espoossa. Lisätään myös opiskelijahuollon valmiutta neuropsykologisten ja psykiatristen oireiden seulontaan.
Jo 1 - 2 kuukauden huostaanottokulujen jääminen pois tuottaisi yhden
henkilön koulutuskustannuksen takaisin.
Me vihreät esitämme, että ensi vuoden talousarvioon lisätään tätä koulutusta varten selkeästi erillinen määräraha."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 08.03.2021 § 77
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen kasvatus ja opetus -tulosalueen
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
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Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
SIVL 31.08.2021 § 66
Kankaanpään kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollossa toimii tällä hetkellä
viisi koulukuraattoria, joista yksi määräaikaisessa työsuhteessa. Jokaisen
koulukuraattorin työpanosta myydään myös muihin kuntiin (Siikainen, Jämijärvi, Pomarkku, Karvia ja Isojoki). Kaupungin koulukuraattorit työskentelevät Kankaanpäässä kaikilla perusopetuksen kouluilla ja lukiossa. Sataedussa on oma koulukuraattori. Tarve koulukuraattorityölle on lisääntynyt
kaikissa kouluissa, myös kunnissa, erityisesti parin viimeisen vuoden aikana. Kaupungin kolmesta koulupsykologin virasta on täyttämättä kaksi.
Kankaanpää on myynyt myös koulupsykologityötä kunnille (Siikainen, Pomarkku, Karvia ja Jämijärvi).
Lukuvuonna 2020–2021 yläkoulun ja lukion koulupsykologityö sekä kuntien koulupsykologityö on hoidettu ostopalveluna. Palveluiden turvaamiseksi ostopalveluita käytetään myös nyt kuluvana lukuvuonna. Koulupsykologin tehtävä avataan hakuun syksyn aikana. Valtakunnassa näyttää
olevan menossa suunnitelmia, jossa Kankaanpään kaupungin oppilashuoltohenkilöstön mitoitukseen on mahdollisesti tulossa uudet ohjeistukset. Niiden osalta myös Kankaanpäässä on tarpeen tarkastella koulukuraattorityön ja koulupsykologin työn resurssien riittävyyttä. Myös oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvät muutokset tulevat vaatimaan oppilashuoltohenkilöstön uudelleen organisoimista ja uusia toimijoita kouluihin.
Tarvetta on myös koulussa toimivalle psykiatriselle sairaanhoitajalle, jonka
työpanosta tarvitaan koko perusopetuksessa. Yläkoulussa oleva koulusosionomi on koettu erittäin tarpeellisena. Koulusosionomi toimii tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa, verkostotyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä koulun arjessa oppilaan tukena. Koulusosionomin osaamista tarvitaan myös osana oppivelvollisuuden laajentumisen aiheuttamaan tehostetun ohjauksen työryhmää. Kouluterveydenhuolto on tärkeä
osa niin yhteisöllistä kuin yksilökohtaistakin oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollon, koululääkäreiden ja kouluterveydenhoitajien resursseja pitäisi
tarkastella osana oppilashuollon kokonaisuutta. Riittävissä resursseista
huolehtiminen, pysyvyyden takaaminen ja yhteistyön vahvistaminen on
erittäin tärkeää.
Koulukuraattoreista kaksi on käynyt ICP-koulutuksen (Interpersoonallisen
ohjannan koulutus). IPC-ohjanta on puolistrukturoitu työmenetelmä, jossa
keskitytään nuoren masennukseen liittyvien ihmissuhdeongelmien ja elämänmuutosten käsittelyyn. IPC-menetelmä on 12–18-vuotiaille nuorille rakennettu lyhytterapia, missä voidaan hoitaa perustasolla oppilashuollossa
lievästi tai keskivaikeasti masentuneita nuoria siten, että heidän mielialansa kohenee ja erikoissairaanhoitoon mahdollinen ohjauksen tarve poistuu.
HS:n ja sitä kautta Varsinais-Suomen erityisvastuualueen (ERVA-alue)
nuorten psykososiaalisen tuen toimijat tulevat toteuttamaan Satakunnassa
lisää IPC-koulutusta. Pohjois-Satakunnassa tulee haettavaksi jatkossa tätä
koulutusta. Koulutukset tulevat toteutumaan syksyllä 2021 sekä keväällä

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

17/2021

591

2022. Tavoitteena on, että psykologi, koulusosionomi ja muut kuraattorit
(3 henkilöä) suorittavat myös IPC-koulutuksen olemassa olevien resurssien puitteissa.
Kankaanpään vastuukuraattori on aloittamassa Mindfulness-ohjaaja -koulutukseen. Mindfulness on hyväksyvä läsnäolon tietoisuuden taito, sekä
erittäin tehokas elämänhallinnan menetelmä. Menetelmällä voidaan hoitaa
stressiä, ahdistusta ja masennusta. Mindfulnesia voidaan soveltaa oppilashuollon kuraattorityössä sekä yksilötapaamisissa, että luokkatilanteissa.
Osa oppilashuollon henkilöstöstä kouluttautuu myös Somebody-menetelmän käyttöön. Somebody-menetelmä on kehollisuutta ja kehotietoisuutta
hyödyntävä vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline, jonka tavoitteena
on edistää hyvinvointia ja terveyttä. Menetelmä soveltuu käytettäväksi
eri-ikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa. Perhesomebody on jatkosovellus perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Siinä keskeistä on kehotietoisuustaidot, tunnetaidot, sosiaaliset taidot ja vanhemmuustaidot.
Tulevaisuudessa Satakuntaan suunnatussa Sisote (Sisotella tarkoitetaan
kunnan sivistyspalveluiden ja maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden
yhtymäkohtia ja yhteisiä palveluita) – ja LAPE- yhteistyössä (lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma) Satakunnan alueelle suunnitellaan erityisesti peruskoulujen tueksi neuropsykiatrista ( nepsy) ohjausta, konsultaatiota sekä koulutusta. Näihin koulutuksiin tulevat hakeutumaan myös
kaupungin oppilashuollon toimijat resurssien suomissa rajoissa.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija rehtori Päivi Javanainen

Valmistelijan esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Rehtori Päivi Javanainen 044 577 2321
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

_____________________
KHALL 06.09.2021 § 327
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

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

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Rehtori Päivi Javanainen 044 577 2321
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

_____________________
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Liikenneympyrän rakentaminen
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteykseen
1737/40.404/2021
Yvalt 31.05.2021 § 39
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Kahden kaupunginosan Tapalan ja Järventausta sekä Terveyskeskuksen
runsas liikenne puuroutuu varsinkin ruuhka-aikoina alueiden kolmen pääliikenneväylän Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteyksessä.
Paikalle rakennettava liikenneympyrä ratkaisisi ongelman ja helpottaisi liikenteen sujuvuutta. Siksi me allekirjoittaneet ehdotammekin liikenneympyrän rakentamista ko. risteykseen."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 28.06.2021 § 267
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Rakennettu ympäristö -tulosalueen
valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
TEKNL 01.09.2021 § 90
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen
kiertoliittymän rakentamisesta Tapalankadun, Opistonkadun ja
Saarivirrantien risteykseen.
Rakennettu ympäristö -tulosalue toteaa aloitteen johdosta seuraavaa:
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien liittymäalueen suunnittelu
on teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa. Kyseiseen
liittymään on laadittu kiertoliittymäsuunnitelma vuonna 2011. Suunnitelmaa
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ei lähinnä kustannusyistä ole toteutettu. Liikennemäärät kyseisen liittymän
kautta ovat lisääntyneet
Tapalankatu on kaupungin keskustasta Järventaustan asuinalueelle ja
Tapalan peruspalvelukeskukseen johtava pääkatu, jonka liikenne on
lisääntynyt 2020 sen jälkeen, kun hammashoitolan tilat Tapalan
peruspalvelukeskuksessa otettiin käyttöön. Tapalan
peruspalvelukeskuksen yhteyteen on suunniteltu tulevan laajennuksen
(2022-2023) jälkeen siirrettäväksi myös sosiaalihuollon palvelut, jolloin
asiointiliikenne tulee edelleen kasvamaan.
Osa Järventaustan asuinalueen liikenteestä on ohjautunut Opistonkadun
kautta, kun Veteraanikadun katuyhteys Järventaustan alueelle on avattu
tänä vuonna.
Saarivirrantie on Tapalan ja Myllymäen asuinalueille johtava pääkatu, josta
Vuohiniitynkadun kautta liikennettä ohjautuu myös VT23:lle ja kaupungin
liikekeskittymään Asemakadulle
Tapalankadun ja Opistonkadun liittymän läheisyydessä on liikerakennus,
jossa on SALE:n myymälä, Mehiläisen työterveyshuolto ja apteekki.
Opistonkadun/Tapalankadun risteysalueella näkyvyys Opistonkadulta
Järventaustan alueelle päin on heikohko.
Nykytilanteessa Tapalankatu on etuajo-oikeutettu ja ajonopeudet tahtovat
nousta, alueella on 40 km/h nopeusrajoitus. Kyseisessä risteyksessä on
tapahtunut joitakin peltikolareita, vakavilta vahingoilta on kuitenkin
toistaiseksi onneksi vältytty.
Rakennettu ympäristö/kadut ja yleiset alueet on antanut Destia Oy:lle
toimeksiannon liikennesuunnittelusta (teknisen johtajan hankintapäätös
11.6.2021 § 18). Tarkoituksena on parantaa Tapalankadun /
Opistonkadun / Saarivirrantien liittymäalueen liikenneturvallisuutta
kuitenkin siten, että liikenne on sujuvaa. Toimeksiannon tarkoituksena on
arvioida, onko aiemmin laadittu kiertoliittymäsuunnitelma
toteuttamiskelpoinen joko sellaisenaan tai päivitettynä, vai olisiko
liikennejärjestelyihin löydettävissä liikenteellisesti parempi vaihtoehto.
Tarkasteluun otetaan mukaan myös liikerakennuksen liittymäalue ja
suojatie. Suunnittelun lähtötiedoiksi suunnittelualueella on tehty
liikennelaskenta sekä liikennemääriä ja ajonopeuksia on seurattu
kaupungin nopeusmittauksilla (nopeusnäyttö). Liikennesuunnitelman
valmistuttua laaditaan katu- ja toteutussuunnitelma. Ennen
katusuunnitelman hyväksymistä tulee tarkistettavaksi edellyttääkö
suunnitelma voimassa olevan asemakaavan muutosta.
Rakennettu ympäristö tulee esittämään, että kyseisen risteysalueen
liikenteen uudelleenjärjestelyihin varataan investointimääräraha teknisen
lautakunnan vuoden 2022 talousarvioon.
Esityslistan liitteet:

-Tapalankadun kiertoliittymä, suunnitelmakartta, 28.9.2011
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen
selvityksen ja suunnitellut toimenpiteet risteysalueen turvallisuuden ja
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liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Tekninen lautakunta päättää esittää
kaupunginhallitukselle, ettei perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämä
valtuustoaloitte edellytä erityisiä lisätoimia, koska kyseisen risteysalueen
suunnittelutyö on jo käynnissä ja parantamistoimenpiteisiin tullaan
esittämään määräraha teknisen lautakunnan vuoden 2022
talousarvioesitykseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue / Kadut ja yleiset alueet
Kaupunkisuunnittelu -tulosalue /Maankäyttö
Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 5772619

____________________
KHALL 06.09.2021 § 328
Esityslistan liitteet:

Tapalankadun kiertoliittymä, suunnitelmakartta, 28.9.2011
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää, ettei perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloitte edellytä erityisiä lisätoimia, koska kyseisen risteysalueen suunnittelutyö on jo käynnissä ja parantamistoimenpiteisiin tullaan
esittämään määräraha teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitykseen.
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupungjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619
_____________________

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhteisvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 54
§ 288
§ 89
§ 329

17/2021

596

28.06.2021
09.08.2021
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Soikankadun ja Isohaankadun
päällystäminen
1768/40.404/2021
Yvalt 28.06.2021 § 54
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen
valtuustoaloitteen:
"Kankaanpään Tapalan kaupunginosassa asuu tuhansia ihmisiä. Siellä on
myös runsaasti rivi- ja kerrostaloja. Esitämme, että kolmeen kerrostaloon
liikenteen ohjaava Soikankatu päällystetään semminkin kun kaksi
kerrostaloista on vanhustentaloja ja siten niissä asuu myös vaikeasti
liikkuvia.
Samoin esitämme Isohaankadun tarvitsevan päällysteen, koska kadun
varrella on runsaasti liikennettä, koska kadun varrella on neljä rivitaloa ja
lisäksi omakotiasukkaita. Monet vähemmänkin liikennöidys kadut ovat jo
päällystettyjä!"
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
KHALL 09.08.2021 § 288
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tekninen lautakunta

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
TEKNL 01.09.2021 § 89
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt valtuustoaloitteessaan
Tapalan kaupunginosassa sijaitsevien Soikankadun (kolme kerrostaloa,
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joista kaksi on vanhustentaloja) ja Isohaankadun (neljä rivitaloa ja lisäksi
omakotiasukkaita) tarvitsevan päällystämistä.
Kankaanpään kaupungin kadunpitäjä on tekninen lautakunta /Rakennettu
ympäristö -tulosalue / kadut ja yleiset alueet. Kankaanpään kaupungin
käytäntönä on ollut, että ensisijaisia päällystyskohteita ovat kaupungin
pää- ja kokoojakadut, joilla on läpiajoa ja liikennemäärät ovat tonttikatuja
suurempia. Käytettävissä olevien katumäärärahojen rajallisuudesta
johtuen osa tonttikaduista on toteutettu sorapintaisina ja osa kaduista on
päällystetty kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajien osittaisella
rahoituksella. Kaupungin katujen vuosittain päällystettävistä kohteista
päätetään käytettävissä olevien liikenneväyliin varattujen määrärahojen
puitteissa talousarvion hyväksymisen jälkeen. Tekninen lautakunta
käsittelee investointien talousarviomäärärahojen käytön
liikenneväyläinvestointeihin mukaan lukien vuosittain toteutettavat
päällystyskohteet hyväksymällä työohjelman. Uusien päällystyskohteiden
lisäksi on varsinkin pää- ja kokoojakatujen päällysteiden uusimistarve suuri
suhteessa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Kohteet työohjelmaan
valitaan tarveharkintaan perustuen.
Esityslistan liitteet:

-Ote kaavakartasta
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
Soikankadun ja Isohaankadun päällystäminen ratkaistaan teknisen
lautakunnan talousarviokäsittelyn ja työohjelman hyväksymiskäsittelyn
yhteydessä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
Rakennettu ympäristö -tulosalue / kadut ja yleiset alueet

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

_____________________
KHALL 06.09.2021 § 329
Esityslistan liitteet:

Ote kaavakartasta
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen.
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.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
_____________________
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06.09.2021

Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
KHALL 06.09.2021 § 330
Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset 19.8. - 1.9.2021

2

Satakunnan maakuntahallitus 23.8.2021
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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06.09.2021

Ilmoitusasiat
KHALL 06.09.2021 § 331
1

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 23.8.2021.

2

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanote
17.8.2021 § 29 Talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille.

3

Satasoten tiedote Satakunnassa kartoitetaan asukkaiden päihteisiin
liittyviä näkemyksiä.

4

Verotuloraportti elokuu 2021.

5

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.8.2021
§ 154 / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-6
kk/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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06.09.2021

Ajankohtaiset asiat
KHALL 06.09.2021 § 332
Päätös:
Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
_____________________
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Linnikantie 6 rakennuspaikan ja rakennuksen myynti
91/52.525/2013
TEKNL 25.01.2021 § 13
Kankaanpään kaupunki omistaa osoitteessa Linnikantie 6; 38950 Honkajoki (99-403-4-279) omakotitalorakennuksen (kerrosala n. 167 m2).
Rakennus on toiminut aiemmin varhaiskasvatuksen toimitilana ja on tällä
hetkellä sivistyskeskuksen varastona. Tarve varastolle on päättymässä keväällä 2021, kun koulurakennuksen rakennustyöt valmistuvat.
Rakennettu ympäristö -tulosalue esittää myytäväksi osoitteessa Linnikantie 6 sijaitsevan rakennuksen ja rakennuspaikan. Myytävä alue on osoitettu liitteenä olevalla kartalla.
Rakennuksessa on vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöliittymät.
Rakennuksen kunto on välttävä ja sinne ei ole sijoitettavissa kaupungin
ydintoimintoja.
Edellä mainituista syistä johtuen kohde tulisi myydä avoimella tarjouskilpailumenettelyllä eniten tarjoavalle. Tekninen keskus yhdessä valitun välittäjän kanssa hoitaa kohteen myyntimenettelyn.
Esityslistan liitteet:

- Kartta myytävästä alueesta
Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että osoitteessa Linnikantie 6 sijaitseva rakennus ja rakennuspaikka myydään avoimen tarjouskilpailun perusteella. Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen keskuksen
asettamaan kohteen julkiseen myyntiin avoimella sähköisellä huutokaupalla.
Kaupunginhallitus päättää kohteen myynnistä tarjouskilpailun päätyttyä.
Myynnistä aiheutuneet kustannukset kirjataan samalle kustannuspaikalle
kuin myynnistä saatavat tulot.

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

_____________________
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KHALL 08.02.2021 § 48
Esityslistan liitteet:

- Kartta myytävästä alueesta
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää, että osoitteessa Linnikantie 6 sijaitseva rakennus ja rakennuspaikka myydään avoimen tarjouskilpailun perusteella. Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen keskuksen asettamaan kohteen julkiseen myyntiin avoimella sähköisellä huutokaupalla.
Kaupunginhallitus päättää kohteen myynnistä tarjouskilpailun päätyttyä.
Myynnistä aiheutuneet kustannukset kirjataan samalle kustannuspaikalle
kuin myynnistä saatavat tulot.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue
Talous-tulosalue

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

_____________________
KHALL 21.06.2021 § 236
Linnikantie 6 rakennuspaikka ja rakennus oli myynnissä sähköisessä huutokaupassa. Kohteesta ei saatu yhtään tarjousta.
Kiinteistönvälittäjän kanssa on keskusteltu myynnin jatkamisesta ja päädytty esittämään kaupunginhallitukselle, että kohde asetetaan myyntiin
kiinteistönvälittäjän toimesta kiinteällä myyntihinnalla 20 000 euroa.
Kaupunginhallitus päättää ostotarjouksen hyväksymisestä/hylkäämisestä.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus asettaa kohteen myyntiin kiinteistönvälittäjän toimesta
20 000 euron myyntihinnalla.
Kaupunginhallitus päättää ostotarjouksen hyväksymisestä/hylkäämisestä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Täytäntöönpano:

Rakennettu ympäristö -tulosalue
Talous-tulosalue

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620
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_____________________
KHALL 06.09.2021 § 333
Linnikantie 6 rakennuspaikka ja rakennus on ollut myynnissä kiinteistönvälittäjän toimesta kiinteällä myyntihinnalla 20 000 euroa.
Esityslistan liitteet:

Kartta myytävästä alueesta
Tarjous
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy tarjouksen ja päättää myydä kiinteistön 20.000
eurolla Tiina Suojaselle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tiina Suojanen
Rakennettu ympäristö -tulosalue
Talous-tulosalue

Lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

_____________________
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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 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 322, 323, 326, 333
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

-

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 322, 323, 326, 333
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 7.9.2021 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

