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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KVALT 27.09.2021 § 13
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta
huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu yleisessä tietoverkossa
21.9.2021 sekä samana päivänä lähetetty tieto sähköpostitse valtuutetuille, että kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa kaupungin sähköisestä kokouksesta.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
KVALT 27.09.2021 § 14
Hallintosäännön 98 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa
kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin
kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestyksessä kuitenkin siten, että tarkastajat eivät ole samasta puolueesta eikä tarkastajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja eikä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto valitsee valtuutetut Erno Haaviston ja Tapio Hietaojan
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan
keskiviikkona 29.9.2021 kaupunginkansliassa.
Päätös:
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Hietaojan ja Anssi
Joutsenlahden.
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23.08.2021
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Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 2021
792/03.032/2016
KHALL 23.08.2021 § 295
Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen
tuen tarpeessa. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan
myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään
30 miljoonaa euroa. Korotusta on haettava valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti 3.9.2021 mennessä.
Hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita
kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapinottamiseen liittyviin ongelmiin.
Syksyllä 2019 laadittiin talouden sopeuttamisohjelma vuosiksi 2020 - 2022.
Sopeuttamisohjelman laadinnassa käytettiin konsultin apua. Sopeuttamisohjelman ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet taloudellisine vaikutuksineen sisällytettiin talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, jonka valtuusto hyväksyi joulukuussa 2019. Sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoa on
hidastanut vuonna 2020 koronakriisin hoitamiseen sitoutunut työpanos ja
Honkajoen kunnan Kankaanpäähän liittymisen valmistelu.
Kuntaliitos toteutui vuoden 2021 alusta lukien. Vuodeksi 2021 laadittiin talousarvio uudelle laajentuneelle Kankaanpään kaupungille. Talousarvioon
sisällytettiin talouden sopeuttamisohjelmassa mainittuja vielä toteuttamatta
olevia asioita. Ohjelma on yhä voimassa ja sen täytäntöönpanoa jatketaan.
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan taseissa on yhteenlaskettuna alijäämää 2,09 M€, joka on katettava viimeistään vuonna 2023.
Esityslistan liitteet:

Vm:n kirje: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021
Hakemus harkinnanvaraisen valtionosuuden korottamiseksi 2021
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho ja kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2021 liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti.
Hakemus saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Valtiovarainministeriö
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
KVALT 27.09.2021 § 15
Esityslistan liitteet:

Vm:n kirje: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021
Hakemus harkinnanvaraisen valtionosuuden korottamiseksi 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee hakemuksen tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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27.09.2021

Talousarvion toteutumisraportti tammi - kesäkuu 2021
1476/03.030/2020
KHALL 23.08.2021 § 296
Talousarvion toteutumisraportti on muodoltaan talousarvion mukainen kuitenkin siten typistetty, että yleisperustelut on raportista jätetty pois. Käyttötalouden tulosalueiden ja investointien hankkeiden toiminnalliset tavoitteet
ja perustelut on näkyvissä. Käyttötalouden toiminnallisten tavoitteiden osalta on raportoitu myös arvio kunkin tavoitteen toteutumistilanteesta kesäkuun lopussa.
Vuoden 2021 alusta lukien Honkajoen kunta liittyi Kankaanpään kaupunkiin. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu ”uudelle” Kankaanpään kaupungille, joka sisältää toiminnan myös entisen Honkajoen osalta. Toiminnat on
yhdistetty ja organisaatiota täsmennetty ja uusiakin toimintoja on tullut mukaan (mm. maatalouslomitus).
Talousarvion toteutumisen seurannassa ei voida verrata toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaa, koska edellisvuonna ei samanlaista
kuntaa ole ollut. Seurannassa tuleekin kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen ja niihin käytettyjen eurojen toteutumaprosenttiin.
Kesäkuun lopussa laskennallisesti määrärahasta saisi laskennallisesti olla
kulunut 6/12 eli 50 %. Näin ei kuitenkaan ole useimpien menolajien kohdalla. Mm. henkilöstömenoista saa olla kulunut korkeintaan 46,8 %, koska 1.4.
tulleet palkankorotukset maksetaan takautuvasti kesäkuun lopun jälkeen ja
lomarahat maksetaan elokuussa. Kesäkuun lopussa henkilöstömenojen toteutumaprosentti talousarviosta oli 44,7 %, joten henkilöstömenojen määrärahavarausten voidaan ennakoida riittävän. Edelleen palvelujen ostoissa
PoSan ja erikoissairaanhoidon kulut sisältävät n. puolet henkilöstömenoja
ja kustannus on loppuvuosipainotteinen edellä mainituin perustein. Lisäksi
PoSa laskuttaa ennakkona kuukausittain tasaerät talousarvion määrärahavarauksen, ei todellisen toteuman, mukaan.
Talousarviossa kuntaliitosavustus budjetoitiin valtionosuustuloksi. Oikea
kirjaus on kuitenkin käyttötaloudessa ”tuet ja avustukset” tulosalueella ”kehitys”. Kuntaliitosavustuksen 1. erä (40 % 3,5 M€:sta = 1,4 M€) on saatu
maaliskuussa 2021, kaksi muuta erää (à 1,05 M€) saadaan vuosina 2022
ja 2023. Talousarvion valtionosuustuloarvio on siis liian suuri ja vastaavasti
käyttötalouden tuloarvio liian pieni. Vuoden 2021 talousarviota tullaan
muuttamaan tältä osin syyskuussa niin, että talousarvion toteutumisvertailu
näyttää loppuvuoden osalta oikein.
Vuosikate ja kauden tulos ovat talousarvion mukaiset, samoin rahoituslaskelma.
Maksuvalmius on ollut riittävä koko alkuvuoden. Pitkäaikaista lainaa on
nostettu 9 M (6 + 3M). Korkotaso on edelleen alhainen (em. lainoissa kiinteä 10 v korko 0,01 % ja 0,16 %).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kesäkuun lopun toteutumaraportin perusteella voidaan todeta toiminnan ja
talouden toteutuneen suunnitelman mukaan ja ennustaa talousarvion toteutuvan myös loppuvuoden osalta suunnitellusti.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisraportti tammi - kesäkuu 2021
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi - kesäkuu 2021 tiedoksi ja toimittaa sen myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:

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

_____________________
KVALT 27.09.2021 § 16
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisraportti tammi - kesäkuu 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi kesäkuu 2021 tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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20.09.2021
27.09.2021

Muutoksia vuoden 2021 talousarvioon
1476/03.030/2020
KHALL 20.09.2021 § 338
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2021 talousarvion investointiosassa kohteelle "Irtain omaisuus" on hyväksytty 84.000 euron määräraha,
josta 14.000 euroa on kohdistettu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan (ent.
hyvinvointilautakunta) käyttöön "viistoilmastointikoneen hankintaan". Hankinta on toteutettu ja määrärahasta on jäänyt käyttämättä 8.100 euroa.
Lautakunta esittää, että määrärahan käyttötarkoitukseen lisätään "liikuntakeskuksen polttoainesäiliön hankintaan". Lautakunnan perusteltu esitys
esityslistan liitteenä.
Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelmaosassa kohdassa valtionosuudet
on tuloarviona kuntaliitoksesta saatava 1.400.000 euron tuloerä. Kuntaliitoksesta saadaan yhdistymisavustusta yhteensä 3.500.000 euroa vuosina
2021 (40 %), 2022 (30 %) ja 2023 (30 %). Vuoden 2021 tuloerä on saatu
ja kirjattu käyttötalouden tuloksi tulosalueelle "kehittäminen". Talousarviossa tuloerä tulee lisätä "kehittäminen" tulosalueelle ja vähentää valtionosuustuloista.
Esitetyt muutokset eivät vaikuta investointien määrään, vuosikatteeseen
eikä tilikauden tulokseen.
Esityslistan liitteet:

Muutosesitys 2021 talousarvioon/Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta 09 09
2021 § 4
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää muuttaa vuoden
2021 talousarviota seuraavilta osin:
1. Investointiosan hankkeen "Irtain omaisuus" kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttöön osoitetun 14.000 euron määrärahan perusteluun lisätään
"liikuntakeskuksen polttoainesäiliön hankintaan".
2. Käyttötalousosan tulosalueen "Kehittäminen" tuloarviota korotetaan
1.400.000 euroa.
3. Tuloslaskelmaosan "Valtionosuudet" tuloarviota alennetaan 1.400.000
euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
_____________________
KVALT 27.09.2021 § 17
Esityslistan liitteet:

Muutosesitys 2021 talousarvioon/Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta 09 09
2021 § 4

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2021 talousarviota seuraavilta osin:
1. Investointiosan hankkeen "Irtain omaisuus" kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttöön osoitetun 14.000 euron määrärahan perusteluun lisätään
"liikuntakeskuksen polttoainesäiliön hankintaan".
2. Käyttötalousosan tulosalueen "Kehittäminen" tuloarviota korotetaan
1.400.000 euroa.
3. Tuloslaskelmaosan "Valtionosuudet" tuloarviota alennetaan 1.400.000
euroa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 320
§ 18

2/2021

42

06.09.2021
27.09.2021

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

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

2/2021

_____________________
KVALT 27.09.2021 § 18
Esityslistan liitteet:

Kuntatalousohjelma 2022-2025 esitysmateriaali
Talousraamit vuodeksi 2022
Talousarvio 2022 aikataulu

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

44
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 342
§ 19
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20.09.2021
27.09.2021

Muutos hallintosääntöön / 21 § Toimivalta maaseutuhallinnossa ja lomituspalveluissa
35/01.011/2013
KHALL 20.09.2021 § 342
Hallintosääntöä tulee täydentää lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvän
toimivallan määrittelyllä.
Esityslistan liitteet:

Hallintosääntö 21 § - muutokset
Valmistelija Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että muutos hallintosäännön 21 §:ään hyväksytään liitteen mukaisesti.
Muutos tulee voimaan heti sen hyväksymisen jälkeen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esittelijän esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Valtuusto, lomituspalvelut

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
KVALT 27.09.2021 § 19
Esityslistan liitteet:

Hallintosääntö 21 § - muutokset

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että muutos hallintosäännön 21 §:ään hyväksytään liitteen mukaisesti.
Muutos tulee voimaan heti sen hyväksymisen jälkeen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 325
§ 20
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06.09.2021
27.09.2021

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
_____________________
KVALT 27.09.2021 § 20
Esityslistan liitteet:

Kuntaliiton yleiskirje 8/2021 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden
toimielinten valinnat

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto suorittaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten
valinnan.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi
seuraavat:
Markus Ruuhimäki
Raimo Myllykoski
Ilpo Kiviniemi
Kai Lepistö
Petri Rantanen
Jari Mustonen

_____________________
Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 347
§ 21
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20.09.2021
27.09.2021

Eroanomus luottamustoimista / Eetu Dahl
2/01.010/2013
KHALL 20.09.2021 § 347
Eetu Dahl on anonut eroa luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö,
jonka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi (KuntaL 71 §, 74 § ja 78 §).
Eetu Dahl on kokoomuksen 2. varavaltuutettu sekä teknisen lautakunnan
varajäsen 1.8.2021 - 31.5.2025.
Kokoomus / kaupunginvaltuuston varajäsenet:
1. Haapala Mia
2. Dahl Eetu
3. Ruokoski Annina
4. Pirttikangas Petri
Tekniseen lautakuntaa kuuluvat seuraavat:
Jäsen
Keijo Kerola, pj.
Tapio Laurila, vpj.
Marja Ahokangas
Petri Ahokangas
Erno Haavisto
Kaarle Koskela
Katri Lahdensivu
Maritta Uusitalo
Kristiina Yli-Rajala
Esityslistan liitteet:

Varajäsen
Eevaliisa Toivola
Marjo Koivisto
Jukka Alanko
Petri Rantanen
Mervi Ylihonko
Elli Kilpiö
Pauli Saarinen
Matias Tammisto
Eetu Dahl

Eroanomus
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa Eetu Dahlin
Kankaanpään kaupungin luottamustoimet päättyneeksi vaalikelpoisuuden
menettämisen johdosta kuntalain (10.4.20215/410) 71, 74 ja 78 §:n perusteella ja valitsee teknisen lautakunnan varajäsenen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Täytäntöönpano:

PÖYTÄKIRJA
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Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
KVALT 27.09.2021 § 21
Esityslistan liitteet:

Eroanomus

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto toteaa Eetu Dahlin Kankaanpään kaupungin luottamustoimet päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta kuntalain (10.4.20215/410) 71, 74 ja 78 §:n perusteella ja valitsee teknisen lautakunnan varajäsenen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Teknisen lautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin
Ville Paldanius.

_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhteisvaltuusto
Kaupunginhallitus
Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 13
§ 77
§ 66
§ 327
§ 22
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01.03.2021
08.03.2021
31.08.2021
06.09.2021
27.09.2021

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kasvatus- ja opetus -tulosalue

2/2021
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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
Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA
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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.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Rehtori Päivi Javanainen 044 577 2321
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
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_____________________
KVALT 27.09.2021 § 22
Esityslistan liitteet:

-

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhteisvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 39
§ 267
§ 90
§ 328
§ 23
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31.05.2021
28.06.2021
01.09.2021
06.09.2021
27.09.2021

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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
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
_____________________
KVALT 27.09.2021 § 23
Esityslistan liitteet:

Tapalankadun kiertoliittymä, suunnitelmakartta, 28.9.2011

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Yhteisvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 54
§ 288
§ 89
§ 329
§ 24

2/2021

56

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,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
_____________________
KVALT 27.09.2021 § 24
Esityslistan liitteet:

Ote kaavakartasta

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KVALT 27.09.2021 § 25
Ilmoitukset valtuusoryhmien muodostamisesta
- Kankaanpään Kokoomuksen valtuustoryhmä
- Vihreän valtuustoryhmä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoryhmien muodostamiset.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitukset valtuustoryhmän
muodostamisesta:
- Perussuomalaisten Kankaanpään valtuustoryhmä
- Vasemmistoliitto
- Kristillisdemokraatit

_____________________
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Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Aamupala perusopetukseen
1841/30.302/2021
KVALT 27.09.2021 § 26
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Aamupala perusopetukseen
Vanhempainilloissa syksyisin muistutetaan aamupalan tärkeydestä koululaisten jaksamiselle ja oppimiselle. THL:n kouluterveyskyselyn mukaan
Kankaanpäässä alakoulun neljännen ja viidennen luokan oppilaista ei syö
aamupalaa joka aamu 36 %. Yläkoulun kahdeksannen ja yhdeksännen
luokan oppilaista aamupalaa ei syö joka aamu 46 %. Kaikkina aamuina
aamupala jää syömättä 8 %:lla alakoululaisista.
Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä. Syömättä jääneet aamupalat näkyvät koulussa oppilaan
jaksamattomuutena, keskittymisen haasteina ja levottomuutena. Perheissä
voi olla lukuisia eri syitä miksi aamupala jää syömättä. Suuri osa vanhemmista käy töissä eikä ole aamulla katsomassa lapsensa perään. Lapselle
voi tulla kiire tai ruoka ei heti maistu. On mahdollista, että kotona ei ole
ruokaa. Perheissä, joissa aamupala säännöllisesti syödään, voivat aamun
toimet olla stressin aihe. Tarjoamalla aamupalamahdollisuuden kouluissa,
voisi Kankaanpää olla tukemassa perheitä arjessa ja se olisi kädenojennus
kaupungilta lapsiperheille. Se edistäisi myös profiloitumista lapsi- ja perhemyönteisenä kaupunkina.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Kankaanpään kaupunki
tekee suunnitelman ja aloittaa aamupalamahdollisuuden tarjoamisen perusopetuksen oppilaille."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Biokaasu- ja maakaasutankkausasema
Kankaanpäähän
1843/01.017/2021
KVALT 27.09.2021 § 27
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Autojen polttoaineena kaasujen käyttö on ympäristömyönteistä ja myös lisääntymässä. Kankaanpään alueella ei kaasutankkausasemaa vielä ole,
joskin suunnitelmissa on sellaisen rakentaminen Honkajoella.
Kuitenkin Kankaanpään alueelta on nykyisin pitkät tankkausvälimatkat ja
siksi olisi mitä perusteltavinta biokaasun ja maakaasutankkausaseman
saaminen pikaisesti Kankaanpäähän.
Esitämmekin Kankaanpään kaupungin ryhtymään toimenpiteisiin Casumin
kanssa tankkausaseman saamiseksi Kankaanpäähän."
Päätös:
Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____________________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta kuntalain 136 §:n mukaan, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, taikka kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista (kuntalaki
24 §), taikka kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita.
Pykälät 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja
valitusperuste

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä, valituksen saa tehdä Lounais-Suomen
ympäristökeskus, maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät

17, 19, 20, 21

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Valitusviranomaisen puhelin- ja faksinumerot:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU

Vaihde
Kirjaamo
Faksi
Sähköposti

029 56 42400
029 56 42410
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
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.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30.9.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti.
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Oikeudenkäyntimaksu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

