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LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Uusitalo Mikko
Latvajärvi Sofia
Väkeväinen Nina
Haavisto Erno
Kangasniemi Jukka
Koivisto Arimo
Kuusisto Reijo
Kujanpää Lauri
Raittila Antti
Koskela Jari
Pääjoki Pekka
Viljanen Heidi
Kähkönen Kari
Hatanpää Mika
Vanhahonko Anna
Vaajasaari Marja

Tehtävä
Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
KV:n pj.
KV:n 1. vpj.
KV:n 2. vpj.
KV:n 3. vpj.
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Tekninen johtaja

Kuusisto Paula
Palomäki Tuula

Jäsen
Jäsen

Lisätiedot
Etäyhteyden välityksellä
Etäyhteyden välityksellä

Etäyhteyden välityksellä
Paula Kuusiston varajäsen
Tuula Palomäen varajäsen
Etäyhteyden välityksellä
Kaupunginjohtaja
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Etäyhteyden välityksellä. Paikalla
klo 17:11-17:44, § 337

Allekirjoitukset
Mikko Uusitalo
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Anna Vanhahonko
pöytäkirjanpitäjä

334 - 355

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 20.9.2021

Erno Haavisto

Antti Raittila

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 21.9.2021 alkaen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL 20.09.2021 § 334
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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20.09.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KHALL 20.09.2021 § 335
Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
_____________________

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erno Haavisto ja Antti
Raittila.
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20.09.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KHALL 20.09.2021 § 336
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.
Kokouksen alkuun Pohjan Voima Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
esitteli yhtiön suunnitelmia tuulivoimapuistosta.

_____________________

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 337

18/2021

612

20.09.2021

Kankaanpään kaupungin valaistusverkon myynti ja valaistuspalvelun hankinta (tarjouspyyntö
363317)
1417/01.018/2020
KHALL 20.09.2021 § 337
Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa vuosille 2020 - 2022 on
päätetty valaistusverkon myynnistä ja ylläpitämisen kilpailuttamisesta.
Kaupunginhallitus on 28.6.2021 § 251 antanut tarjouspyynnön laadinnasta,
tarjouspyynnön julkaisusta, vastaamisesta tarjouspyyntöaikana tulleisiin
kysymyksiin sekä avustamisesta tarjousten vertailussa toimeksiannon
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:lle.
Hankintajuristit on laatinut tarjouspyynnön, joka julkaistaan sähköisessä
Tarjouspalvelussa ja Hilmassa. Tarjouspyynnön liitteeksi tulevat asiakirjat
on päivitetty Rakennettu ympäristö -tulosalueen toimesta.
Kilpailutus on hankintalain EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Kilpailutus
tehdään avoimena kilpailutuksena käyttäen käänteistä kilpailutusta, jossa
hankinnan hinta on ennalta määrätty. Palveluntuottajaksi valitaan, vähimmäisvaatimukset täyttävä, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
antanut tarjoaja tarjouspyynnössä annettujen vertailuperusteiden ja pisteytyksen perusteella.
Hankinnan kuvaus:
Hankinnan kohteena ovat Kankaanpään kaupungin alueella sijaitsevan ja
hankintailmoituksen julkaisuhetkellä Kankaanpään kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevan katuvalo- ja kuntoratavaloverkon luovutus palveluntuottajalle sekä valaistuspalvelun hankinta.
Luovutettava valaisinverkosto valaisinpylväineen, kaapelointeineen ja keskuksineen sijaitsee Kankaanpään kaupungin alueella sekä pääasiassa
Kankaanpään kaupungin omistamilla määräaloilla ja osittain valtion omistamilla tonteilla. Luovutettava valaisinverkosto, hankinnan kohde ja hankittavien palveluiden sisältö sekä sopimusehdot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä. Luovutus koskee ainoastaan tarjouspyynnön liitteissä yksilöityä valaisinverkostoa eikä luovutuksen yhteydessä siirry esimerkiksi mitään omistusoikeutta kiinteistöihin, tontteihin tai niiden määräaloihin. Valaisinverkon luovutuksen yhteydessä ei siirry henkilöstöä. Luovutuksesta laaditaan erillinen kauppasopimus tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan hankinnan kohteena olevat
palvelut palvelusopimuksen mukaisesti. Palveluntuottaja sitoutuu vastaamaan sille valaisinverkon omistajana kuuluvista velvollisuuksista. Palveluntuottaja vastaa siitä, että sillä on tai se hankkii asianmukaiset viranomaishyväksynnät ja luvat hankinnan kohteen mukaisten palveluiden tuottamista
varten. Hankintayksiköllä ei ole määräostovelvoitetta. Hankinta-asiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eivätkä määrät sido hankintayksikköä.
Hankintamenettelyn lopputuloksena hankintayksikkö valitsee yhden (1)
palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.
Sopimus on voimassa määräaikaisena 20 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu
toistaiseksi voimassa olevana.
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo 8.500.000 euroa (240 kk).
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Tarjoukset on jätettävä viimeistään 25.10.2021 12:00.
Esityslistan liitteet:

Tarjouspyyntö liitteineen
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy Kankaanpään kaupungin valaistusverkon ja
valaistuspalvelun tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen ja päättää, että hankinta kilpailutetaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari ja lakimies Harri Laakso Suomen
Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä olivat paikalla tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17:11- 17:44.

Täytäntöönpano:

Hankintajuristit
Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 5772210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619

_____________________
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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

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
_____________________
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Ympäristöterveydenhuollon mukaan ottaminen hyvinvointialueen valmisteluun
1822/01.017/2021
KHALL 20.09.2021 § 339
Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksessaan
10.8.2021 § 14 päättänyt tiedustella Satakunnan kunnilta syyskuun 2021
aikana halukkuutta ottaa ympäristöterveydenhuolto mukaan Satakunnan
hyvinvointialueen valmisteluun voimaanpanolain 65 §:n mukaisesti.
Mikäli kaikki kunnat suhtautuvat myönteisesti ympäristöterveydenhuollon
siirtymiseen hyvinvointialueen hoidettavaksi jo 1.1.2023, voidaan tätä koskeva valmistelu aloittaa.
Kunnat vastaisivat edelleen tehtävien siirrosta huolimatta ympäristöterveydenhuollon rahoituksesta ainakin 31.12.2025 saakka, jolloin vastuu ympäristöterveydenhuollosta ja sen rahoituksesta mahdollisesti siirtyy hyvinvointialueelle.
Tällä pyydetyllä ilmoituksella kunta sitoutuu ainoastaan valmisteluun osallistumiseen.
Päätös ja sopimus tehtävien siirrosta tehdään erikseen 30.6.2022 mennessä.
Ympäristöterveydenhuollon tuottaa Kankaanpäässä Posa. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät eivät kuitenkaan ole olleet osana nykyistä sote-uudistusta. Tammikuussa 2021 valmistuneessa aluehallinnon ja monialaisten
maakuntien parlamentaarisessa selvityksessä ehdotetaan, että ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirrettäisiin hyvinvointialueille 1.1.2026 alkaen.
Asiasta on keskusteltu PoSan terveysvalvonnasta vastaavan johtajan
kanssa. Hänen mielestään ympäristöterveydenhuolto kannattaisi siirtää
heti samalla kun hyvinvointialuetta valmistellaan eli henkilöstö- ja omaisuussiirrot tulisi valmistella samanaikaisesti, kun muukin sotehenkilöstön
siirto.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

kirjaamo@satakunta.fi

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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Lausunto sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2024 ja vuoden 2022
talousarviosta sekä investointiohjelmasta
1306/01.018/2019
KHALL 20.09.2021 § 340
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16.1 §:n mukaisesti jäsenkunnille
varataan talousarvion laadinnan yhteydessä tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus (30.8.2021 § 160) pyytää 28.9.2021 mennessä jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa
luonnoksistaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv.
2022 - 2024 ja vuoden 2022 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi.
Poimintoja sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioluonnoksesta:
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vuodelle 2022 hyväksymä raami oli
enintään +2,5 % nousu verrattuna vuoteen 2021 (todellinen kustannusmuutos).
Talousarvioehdotuksessa kustannusmuutokset verrattuna vuoden 2021
muutettuun talousarvioon ovat seuraavat:
- toimintakulut +3,5 % / 13,1 Me (ta2020 +3,0 % / n. 10,9 Me)
- jäsenkuntien maksuosuudet yht. +2,1 % (ta2020 +3,1 %)
- jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +1,9 % (ta 2020 +2,9 %)
Tilikauden tulos (- 1 Me) poikkeaa tilikauden tulostavoitteesta (+/- 0 euroa)
/ annetusta raamista, koska hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö astui
voimaan, ja sairaanhoitopiirin taseessa oleva n. 1,0 Me kumulatiivinen ylijäämä voidaan purkaa vuonna 2022. Lisäksi vuonna 2022 on suunniteltu
sairaanhoitopiirin puhelinosakkeiden myynti, jonka arvioitu myyntivoitto
(n. 1,3 Me) vähentää jäsenkuntien maksuosuuksia.
Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 13,1 Me verrattuna 2021
talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:
- Sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 3,4 Me
- Sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,9 Me
- 5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me
- Uudet/aiemmin budjetoimattomat virat/toimet 2,6 Me
- Tarvikehankintojen kasvu logistiikka- ja hankintapalveluissa 0,6 Me
- Laboratorion ja kuvantamisen ostopalvelut 0,6 Me
- Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 0,2 Me
- Leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me
- ICT-kustannusten kasvu 1,7 Me; mm. logistiikan ERP-hankinta,
MS-lisenssit, päivystysmonitori, itseilmoittautuminen
- Nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,8 Me
(omarahoitusosuus ennallaan)
- Kiinteistöveron nousu 0,1 Me
Em. yhteensä 12,6 Me
Yhtymähallituksen päätöksen 16.12.2019 / 202 § mukaisesti on vuoden
2020 alussa käynnistetty sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman suunnittelu
käymällä neuvottelut omistajakuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa. Tuottavuusohjelmaa toteutetaan vuosina 2020 - 2024. Tuottavuusohjelman vai-
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kutukset vuoden 2022 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan tarkentuvat
suunnittelun edetessä.
Jäsenkuntien palvelumaksut
Vuoden 2022 talousarvioesityksessä jäsenkuntien palvelumaksut nousevat
keskimäärin +2,1 % (ta21 +3,1) verrattuna v 2021 talousarvioon ja sairaanhoidossa nousuarvio on +1,9 % (ta21 +3,6 %).
Sairaanhoitopiiri arvioi erikoissairaanhoidon palvelujen käytön edellisten
vuosien keskimääräisen käytön mukaisesti (2019-7/2021). Kankaanpään
kaupungin palvelutarpeen mukainen laskennallinen arvio erikoissairaanhoidon palveluostoista vuodelle 2022 on 18,06 Me (-1,0 % / - 177.000 e).
Sosiaalipalvelujen palveluostoja koskeva arvio perustuu 1-7/2021 toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Kankaanpään palveluostojen määrä
ta22: 0,24 Me (-64,1% / - 431.000 e). Laskennallinen kuntaosuus Kankaanpään osalta on 18.30 Me (-3,2 % / - 608.000 e)
Investointisuunnitelma
Investointisuunnitelmassa on huomioitu vain sellaiset investoinnit, jotka
käynnistyvät vuoden 2022 loppuun mennessä, ja joista seuraa kustannuksia myös suunnitelmakaudelle. Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 2022.
Merkittävämmät investoinnit ovat:
- Satapsykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta
ja Porin kaupungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen edellyttää laajennusosan rakentamista Tiilimäelle. Satapsykiatrian rakentaminen on
aloitettu maaliskuussa 2021. Rakennuksen valmistuminen ajoittuu vuoden
2023 alkupuolelle. Hyväksyttyjen L1-vaiheen suunnitelmien mukaan laskettu kustannusarvio hankkeelle on 56,744 M€ RKI 104,5 (2010=100) ja
rakennuksen laajuus noin 21.577 br-m2. (TAE2022: 26,50 Me)
- ”Satasomatiikka” -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus ja poliklinikkarakennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon perusterveydenhuollon sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2028. (TAE2022: 2,00 Me)
Kankaanpään kaupungin osuus lainojen lyhennyksiin TAE2022: 355.543
euroa. Vuodesta 2023 alkaen lainojen lyhennyksistä vastaa perustettava
hyvinvointialue. Vuoden 2022 lyhennykset eivät sisällä vuosina 2021 ja
2022 nostettujen lainojen lyhennyseriä, joiden maksaminen alkaa vasta
vuosina 2023 ja 2024.
Kunnille ei makseta peruspääoman korkoa vuonna 2022.
Esityslistan liitteet:

Lausuntopyyntö
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen päätös
Sairaanhoitopiirin talousarvioluonnos
Valmistelija Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kankaanpään kaupunki kehottaa lausunnossaan Satakunnan sairaan- hoitopiiriä pidättäytymään kustannusten kasvamisesta yli sairaanhoitopiirin
omaa talousarvioraamin, jossa käyttötalous/kustannusten kasvu on enintään +2,5 %:a verrattuna vuoteen 2021.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Sairaanhoitopiiri 28.9.2021 mennessä (kirjaamo(a)satasairaala.fi)

Lisätietoja antaa:
_____________________
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Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022 - 2029
1828/01.017/2021
KHALL 20.09.2021 § 341
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12
-suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022 - 2029 investointiohjelma on
Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.
Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa.
Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.
Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä
eivät sisälly investointiohjelmaan.
Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ja huomioidaan kokonaisuus vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä seuraavan investointiohjelman valmistelussa. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan investointiohjelman luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta.
Tavoitteet
Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista
asioista:
1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet?
2.Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 –suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko
mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan
sille asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?
3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 –suunnitelman talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten
arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?
4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa
väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?
5. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?
Pori-Parkano-Haapamäki -ratatyöryhmän on laatinut lausunnon väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta 7.9.2021, jota on käytetty kaupungin
lausunnon pohjana.
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Lausuntopyyntö löytyy verkosta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=77291
218-f99d-4b50-840c-d1450d26e3e8
Esityslistan liitteet:

Valtion väyläverkon investointiohjelma 2022 - 2029 lausuntopyyntö
Valtion väyläverkon investointiohjelma 2022 - 2029 yhteenveto
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa seuraavanlaisen lausunnon:
Raideliikenteen kehittämistoimissa tulee ottaa huomioon Suomen poikittaissuuntaisten raideliikenneyhteyksien hyödyntäminen myös tällä hetkellä
vähäliikenteisten ratojen osalta.
Idästä länteen ulottuva ns. Suomen kehärata (WSP 2020), mukaan lukien
vähäliikenteisen ja osittain käytöstä poistetun Pori-Parkano-Haapamäki
-raideyhteyden uudelleenkäyttöönotto, vapauttaisi kapasiteettia pääradalle
ja Tampereen ratapihalle. Raideyhteys palvelisi erityisesti metsäteollisuuden ja kaivannaisteollisuuden ilmastoystävällisiä kuljetustarpeita niin maan
sisällä kuin yli maan rajojen. Samalla kehittyvät yhteydet Porin ja Rauman
satamiin tukisivat vientiteollisuuden kilpailukykyä.
Radan vaikutusalueella olevalle teollisuudelle raideyhteys Porista Parkanoon ja Haapamäelle olisi hyödyllinen taloudellisista, ympäristöllisistä ja
turvallisuussyistä. Teollisuudessa käytettävien vaarallisten aineiden, kuten
rikkihapon, kuljetus rautateitse on turvallisempaa kuin maanteitse. Myös
tärinästä ja melusta aiheutuvat haitat olisivat pienempiä vähemmän asutuilla alueilla.
Pori-Parkano-Haapamäki -rata on olemassa oleva (maankäytöllisesti ongelmaton) ratayhteys, jolta säännönmukainen reittiliikenne ja ylläpito on lopetettu. Rataosuutta Niinisalosta Parkanoon käytetään pääasiassa puolustusvoimien kuljetuksiin. Myös Puolustusvoimille koko radan uudelleenavaaminen avaisi uusia mahdollisuuksia. Se mahdollistaisi raskaan kaluston kuljetuksen mm. Niinisalon ja Porin sataman välillä, mikä voisi palvella
esimerkiksi kansainvälisten harjoitusten ja rauhanturvausoperaatioiden tarpeita.
Suomen elinkeinoelämälle merkittävä Suomen kehärata -yhteys on asetettava yhdeksi Suomen rataverkon kehittämisen tavoitteeksi. Ensimmäisenä
vaiheena Pori-Parkano-Haapamäki -raideyhteyden uudelleenkäyttöönoton
suunnittelu tulee sisällyttää Väyläverkon suunnitteluohjelmaan.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
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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
_____________________
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmä /
Kankaanpään kaupungin edustajien nimeäminen
1394/01.018/2019
KHALL 24.02.2020 § 53
Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen
ohjausryhmän asettaminen on tapahtunut Porin kaupungin pyynnöstä, jossa pyynnössä ei ollut tarkemmin kuvattuna ohjausryhmän tehtäviä tai sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan tavoitteita. Johtoryhmä on valmistellut ohjausryhmän hyväksyttäväksi tehtävät sekä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet.
Ohjausryhmä esittää hyväksymänsä tehtävät ja tavoitteet Satakunnan
kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ja Satakuntaliiton
käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi helmikuun 2020 aikana.
1. Tavoitteena on johtaa ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista Satakunnassa niin, että nykylainsäädännön pohjalta luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen kohden yhtä maakunnan
alueella toimivaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjää.
a. ensimmäisenä tehtävänä on vastata hankehakemuksen laadinnasta ja
mahdollisesti rahoitettavan hankkeen toteuttamisesta STM:n tulevaisuuden sote-keskus rahoitushakuun alkuvuodesta 2020
b. toisena tehtävänä on vastata ja koordinoida VM:n kautta alkuvuodesta
2020 haettavaksi tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja ja
tietopohjaa yhdistävien hankkeiden sisällön kehittämisestä ja rahoitusten
hausta sekä hankkeiden toteuttamisesta.
c. muut tehtävät määrittyvät kokonaistavoitteen ja kahden ensimmäisen
tehtävän toteuttamisen kautta.
2. Toimikausi kestää nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti, jonka jälkeen toiminnan tavoitteet ja ohjausryhmän tehtävät tarkastellaan uudelleen.
3. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat tahot ovat:
a. jäseninä kuntien nimeämät valtuutetut (kolme/kunta)
b. ohjausryhmän kokouksiin puhevaltaisina osallistujina kutsutut: Satakunnan kansanedustajat, Satakunnan poliittisten piirijärjestöjen puheenjohtajat, Satakunnan kunnan- ja kaupunginjohtajat, Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien johtajat sekä pääsopijajärjestöjen
(2+2+2) henkilöstön edustajat
c. valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton kolme luottamushenkilöedustajaa puhevaltaisina osallistujina
d. johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat puhevaltaisina, pelastusjohtaja ja
palvelurakenneryhmän puheenjohtaja kutsutaan johtoryhmän asiantuntijajäseniksi.
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e. ohjausryhmän päättämät muut pysyvät tai asiakohtaiset asiantuntijat.
4. Ohjausryhmä- ja muuhun Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistustyöhön osallistumisen kustannuksista (kokouspalkkiot, matkakustannuskorvaukset, ansionmenetyskorvaukset yms.)
vastaa lähettävä taho.
5. Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen
valmistelualustana toimii Satakuntaliitto. Valmistelualustana toimiminen
tarkoittaa sitä, että prosessin ylläpitämiseksi tarvittavat valmistelut, toimet,
hankehaut ja toteutukset tehdään Satakunnan sote-osaajien valmistelun ja
osaamisen pohjalta Satakuntaliiton nimiin ja Satakuntaliiton toimesta ellei
jonkin toimenpiteen, hankehaun tai toteutuksen osalta päätetä toisin.
6. Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen
rahoituksen osalta luodaan rahoitusmekanismi, jossa ko. hankkeeseen tai
toimintaan osallistuvat Satakunnan kunnat kokonsa mukaisesti osallistuvat
hankkeiden ja toiminnan rahoittamiseen niin toteutuksen aikana tarvittavan
käyttöpääoman kuin omarahoitusosuuden osaltakin. Rahoitusmekanismin
luominen on valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton tehtävä.
7. Ohjausryhmällä on oikeus nimetä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen etenemiseksi tarvittavia ohjausryhmälle alisteisia valmistelusta vastaavia muita työryhmiä.
8. Satakunnan kuntien kuntajohtajakokouksessa (mukana kaikkien kuntien
kuntajohtajat tai heidän edustajansa sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin
johtaja ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtaja sekä maakuntajohtaja, joka toimii myös koollekutsujana) kuullaan raportti Satakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen etenemisestä ja kokouksessa annetaan tilannekohtaista omistajaohjausta valmistelulle.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.11.2019 § 292 nimennyt sosiaalija terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään Katri Kujanpää (varalle Tapio Hietaoja), Anssi Joutsenlahti (varalle
Kristiina Yli-Rajala) ja Keijo Kerola (varalle Maritta Uusitalo). Päätöksessä
todetaan, ettei päätös lähettää edustajia merkitse tämän ohjausryhmän
valtuuttamista toimimaan ohjausryhmänä koko uudistukselle ilman eri päätöstä. Kaupunginhallituksen tulee nimetä omat edustajansa uudelleen.
Esityslistan liitteet:

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen
Satakunnan ohjausryhmä.
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryhmän tehtäväksi ministeriöiden hankehakujen laadinnan sekä toteutuksen ohjaamisen.
Kankaanpään kaupunki hyväksyy Satakuntaliiton valmistelualustaksi.
Käynnistettävissä kehittämishankkeissa on kuitenkin keskityttävä olemassa olevien ongelmien korjaamiseen nykyisten tai kuntien keskenään päättämien organisaatioiden toteuttamana, kustannustietoisesti. Sosiaali- ja
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terveydenhuollon uudistaminen nykylainsäädännön pohjalta on tavoiteltavaa, koska nykyisillä organisaatioilla on edellisen hallituksen valmistelun ja
omien sopeuttamis- ja kehittämisohjelmiensa seurauksena useita tiedossa
ja käynnissä olevia kehittämistoimia. Hankevalmistelussa on oleellista kohdistaa kehittämistoimenpiteitä maakunnan sisällä eri organisaatioihin niiden toiminta-alueen tarpeen mukaisesti sen lisäksi, että konkreettisia toimenpiteitä voi kohdistua myös maakunnan mahdollisiin yhteisiin tarpeisiin,
erityisesti tiedonhallintaan ja yhteisten järjestelmien hyödyntämiseen.
Kankaanpään kaupungin kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ml. ympäristöterveydenhuolto, järjestää Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä.
Kankaanpään kaupungilla ei ole ko. henkilöstöä. Näin ollen Kankaanpään
kaupunki katsoo, että Pohjois-Satakunnan osalta kehittämistoimenpiteiden
tulee kohdistua nimenomaan PoSan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaan ja yhdessä PoSan henkilöstön kanssa. Kankaanpään kaupunki on
varannut talousarvioonsa kuntayhtymien kustannusosuudet. Erillismäärärahaa yleiseen maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ei ole, joten kuntarahoitusosuuksien tulee rajoittua valtion hankehaun
mukaisiin omarahoitusosuuksiin. Muiden mahdollisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet tulee kohdistaa toteuttaviin organisaatioihin ja
niistä tulee organisaatioiden päättää erikseen.
Lisäksi kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään kaupungin edustajiksi
Katri Kujanpää (varalle Tapio Hietaoja), Anssi Joutsenlahti (varalle Kristiina Yli-Rajala) ja Keijo Kerola (varalle Maritta Uusitalo).
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Satakuntaliitto

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
KHALL 20.09.2021 § 343
Satasoten ohjausryhmä (2.9.2021 § 33) pyytää ohjausryhmän jäseniä tai
asiantuntijoita nimenneitä tahoja ilmoittamaan mahdollisista muutoksista
Satasoten ohjausryhmän kokoonpanoon 30.9.2021 mennessä. Ohjausryhmän toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes 23.1.2022 valittavan hyvinvointialueen aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022.
Kankaanpään kaupungin edustajina ovat toimineet: Katri Kujanpää (vj. Tapio Hietaoja), Anssi Joutsenlahti (vj. Kristiina Yli-Rajala) sekä Keijo Kerola
(vj. Maritta Uusitalo).
Kankaanpäällä on mahdollisuus nimetä myös Honkajoen osalta edustajat
ja asiasta on ollut keskustelua Satasoten johtoryhmässä ja maakuntajohtajan kanssa.
Esityslistan liitteet:

Satasoten ohjausryhmä 2.9.2021 § 33
Valmistelija Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus nimeää Kankaanpään kaupungin edustajat Satasoten
ohjausryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimeää Kankaanpään kaupungin edustajat Satasoten
ohjausryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti, että Kankaanpään osalta jatkavat sekä
Kankaanpään että Honkajoen entiset edustajat muuten paitsi, että Aulis
Vehmaston tilalle nimetään Erno Haavisto (varalla Aulis Vehmasto).

Täytäntöönpano:

Kirjaamo@satakunta.fi 30.9.2021 mennessä.

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

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§7
§ 344

18/2021

626

09.09.2021
20.09.2021

Voimaa vanhuuteen -kuntahaku
1813/33.331/2021
KULT/VAP 09.09.2021 § 7
Ikäinstituutti Helsingistä on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa avataan haku
iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan ajalla 15.8.2021 - 29.10.2021.
Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan
keinoin. Voimaa vanhuuteen - mentorointiohjelmaan valitaan joulukuussa
2021 uusia kuntia. Iäkkäiden liikuntaan panostaminen on tärkeää nyt, sillä
korona-aika on lisännyt erityisesti toimintakyvyltään jo heikentyneiden iäkkäiden liikkumisvaikeuksia.
Ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman mentoroinnin, runsaasti koulutuksia ja oppimateriaalia hyvien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoon ja Voimaa vanhuuteen -verkoston. Niiden tuella kunnissa löydetään liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät
ja lisätään heille tarkoitettua voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa,
etäjumppaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua.
Kohderyhmä on kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin
75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia. Liikuntatoiminta tuotetaan julkisen sektorin, järjestöjen ja
ikäihmisten yhteistyönä kunnissa.
Valintakriteerit
- Kunta/yhteistoiminta-alue ei ole aiemmin kuulunut mentorointiohjelmaan.
- Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta.
- Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi.
- Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen
Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen.
- Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta, vanhusneuvostosta sekä järjestöistä.
- Julkisen sektorin hallintokunnat ja vanhusneuvosto nimeävät kukin yhden
sekä järjestökenttä kaksi henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin.
- Ikäinstituutti voi painottaa kunnan 75 vuotta täyttäneen väestön lukumäärää ja osuutta valintakriteereissä.
Mikäli ohjelmaan päätetään hakea, tulee talousarvioon varata määräraha
julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin ja paikallisen koulutuksen toteuttamiseen sekä liikuntatilojen kustannuksiin 5.000 €/toimintakausi.
Esityslistan liitteet:

Liite 1 Aiesopimuspohja Kankaanpää
Liite 2 Voimaa vanhuuteen hakulomake
Liite 3 Allekirjoituslomake
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Valmistelija Hyvinvointi-ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä
Valmistelijan esitys:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle Voimaa
vanhuuteen - mentorointiohjelmaan hakemista sekä moniammatillisen työryhmän perustamista, työryhmän tehtävänä on kartoittaa Kankaanpään
75+ henkilöiden tilanne ja nyt jo tarjolla olevat liikuntamahdollisuudet.

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- a liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
KHALL 20.09.2021 § 344
Esityslistan liitteet:

Aiesopimuspohja Kankaanpää
Voimaa vanhuuteen hakulomake
Allekirjoituslomake
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää hakea Voimaa vanhuuteen - mentorointiohjelmaan sekä perustaa moniammatillisen työryhmän. Työryhmän tehtävänä
on kartoittaa Kankaanpään 75+ henkilöiden tilanne ja nyt jo tarjolla olevat
liikuntamahdollisuudet.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
_____________________
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20.09.2021

Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön ESR-hanke Hävikistä hyvinvointiin - kuntarahaosuus
1829/01.017/2021
KHALL 20.09.2021 § 345
Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö sr valmistelee ESR -rahoitettavaa Hävikistä hyvinvointiin hanketta ajalle1.1.2022 - 31.8.2023. Hankehakemus
on jätettävä viimeistään 30.9.2021 ja edellyttää 20 % kuntarahoitusta.
Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, pitkään työttömänä olleet henkilöt
ja muut heikossa työmarkkina- asemassa olevat, jotka tarvitsevat tukea
työllisyyden edistämiseen. Palvelua tarjotaan 60:lle työttömänä olevalle
henkilölle. Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen ruoka-aputoimijat, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, TE-toimisto, oppilaitokset, kaikki kuntalaiset, jotka haluavat tehdä ekologisen valinnan hyödyntämällä ruokahävikkiä.
Hävikistä hyötykäyttöön -projektissa kehitettävä työmuoto mahdollistaa uudenlaisen oppimisympäristön rakentamisen ruoka-avun ympärille. Toiminnassa kehitetään mm. opinnollistamisen mahdollisuuksia työpajalla logistiikan, liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä ravintola - ja catering alojen työtehtävissä.
Tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten kanssa tarjoamalla työllisyyden edistämiseen vaihtoehtoinen oppimisen malli osatutkintojen suorittamisen näkökulmasta pajaympäristössä. Toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten
kanssa opinnollistamisen pilotteja ruoka-avun ympärillä.
Hankkeen toisena tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen kartoittamalla alueen ruoka-aputoimijat ja hävikkiruuan lahjoittajat sekä muut toimijat.
Yhteistyössä ja eri toimijoita osallistamalla kehitetään erilaisia ruoan jakotapoja ruokahävikin vähentämiseksi. Esimerkkinä tästä luodaan yhteinen
hävikkiruuan kohtaamispaikka ja jakelupiste. Osaamisen ja sen kehittymisen luomien työllistymismahdollisuuksien parantamisen lisäksi toimintamallilla edistetään hyvinvointia osallisuuden ja matalan kynnyksen asiantuntijoiden kohtaamisen kautta (keskusteluapu, ohjaus- ja neuvontapalvelut, TE-hallinto, terveyden- ja sosiaalityön asiantuntijoiden kohtaamiset,
rekryfirmat sekä vertaistuki).
Hankkeen kokonaiskustannukset 20 kk:n ajalta ovat 164.989,10 euroa,
josta kuntarahan osuus (20 %) 43.207,45 euroa.
Esityslistan liitteet:

Hävikistä hyvinvointiin -hankeen esittely
Valmistelija Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää osallistua Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön
Hävikistä hyvinvointia -hankkeeseen sitoutuen enintään 43.207,45 euron
kuntaosuuteen (20 %). Kaupungin osuus vuonna 2022 on 25.598,12 euroa
ja vuonna 2023 17.609,33 euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Päätös:

PÖYTÄKIRJA

Pekka Pääjoki poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut asian
käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

18/2021

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr Niina Veko
Kehittämisjohtaja

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
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Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n kuntarahoituksen muutos vuosille 2022 ja 2023
301/01.015/2013
KHALL 16.04.2018 § 121
Kankaanpään kaupunki on osallistunut yhdessä lähialueen yhdeksän
muun kunnan kanssa 04/2016 - 12/2018 välisellä ajalla toteutettuun maaseuturahoitteiseen Geopark-hankkeeseen, jonka tehtävänä on ollut selvittää ja valmistella Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -luontomatkailualueen muodostamista ja Unescon alaisen statuksen hakemista alueelle.
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -alue ulottuu kolmen maakunnan
alueelle ja valmistelussa mukana olleet 10 kuntaa ovat Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Honkajoki, Siikainen, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Parkano ja
Kihniö.
Geopark on paikallisten toimijoiden keino kehittää aluetta, kansainvälinen
aluestatus ja brändi, jota haetaan Unescolta. Maailmalla on tällä hetkellä
noin 130 Geoparkia lähes 40 maassa. Suomessa on toistaiseksi yksi kansainvälisen statuksen saanut Geopark-alue, Rokua Geopark. Rokuan viitoittamana statusta uusina alueina ovat Lauhanvuori-Hämeenkankaan
ohella tavoittelemassa Saimaa ja Salpausselkä. Saimaa jätti hakemuksensa v. 2017 lopulla 23 muun ympäri maailmaa olevan hakijan joukossa. Kaikilla Geoparkeilla on oma alueensa luontoon, kulttuuriin ja geologiaan perustuva teemansa, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkilla tämä teema
on suo.
Geopark-status tuo alueelle uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailuun
liittyvän liiketoiminnan ja aluemarkkinoinnin kehittämiseen. Matkailun kehittäminen yksittäisenä kuntana on vaativaa, yhdessä ja yhteistyössä tehden
näkyvyyden saavuttaminen ja muista erottautuminen onnistuu paremmin.
Geopark kokoaa alueen toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja
yhteen suuremmaksi ja tunnetummaksi kokonaisuudeksi, luoden näin pohjaa uudelle yhteistyölle ja markkinoinnille. Matkailualan yrityksille, joita voivat olla hyvinkin erityyppiset ja -toimialaiset maaseudun pienyritykset, Geopark toimii yhteisenä tekijänä, jonka nimissä voi verkostoitua ja lähteä mukaan yhteismarkkinointiin sekä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita.
Yritystoiminnan ohella myös muut toimijat, kuten esimerkiksi koulut ympäristökasvatuksessaan voivat hyödyntää Geoparkin tarjoamaa resurssia.
Yhteenvetona voidaan todeta Geoparkin tarjoavan keinon kehittää alueen
yritystoimintaa ja edelleen kuntien elinvoimaa.
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -alue on hakemassa Unescolta
kansainvälistä Geopark-statusta ja tarkoituksena on jättää sitä koskeva
hakemus marraskuussa 2018. Haussa menestyminen ja statuksen saaminen edellyttää hakija-alueelta pitkäjänteistä ja riittävän suurta sitoutumista
toiminnan resursointiin ja organisointiin. Geoparkiin tulee sitoutua vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (arviointi neljän vuoden välein), alueeksi
haettaessa myös hakuvaiheen osalta, eli viideksi ja puoleksi vuodeksi.
Geoparkin rahoitus- ja hallintomallia on valmisteltu 19.1.2018 kokoontuneessa hallintomallitiimissä ja 5.4.2018 kokoontuneessa kuntajohtajapala-
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verissa. Hallintomallitiimin työn pohjalta valmistui luonnos hallintomalliksi ja
kuntajohtajapalaverissa täsmennettiin esitystä kuntien rahoitusosuuksiksi
(esityslistan liitteinä).
Hallintomalliluonnoksen mukaan Geopark-alueen hallinto järjestetään yhdistysmuotoisesti siten, että perustettava yhdistys nojaa alueen Leader-ryhmiltä hankittaviin tukipalveluihin. Yhdistyksen jäseniä ovat alueen
kunnat, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus sekä alueen yritykset. Yhdistyksen Geopark-toiminnan suunniteltu vuosibudjetti on 170.000 euroa.
Luonnoksen ja rahoitusesityksen mukaan kunnilta anotaan rahoitusosuuksia, joiden suuruus riippuu kunnan koosta. Suunnitelman mukaan myös
muut jäsenyhteisöt osallistuvat toiminnan rahoitukseen. Kankaanpään
kaupungin osuus olisi 25.000 euroa/vuosi vuosina 2019 - 2023.
Geopark-alueen toteutuessa Kankaanpään kaupunki pitää tärkeänä, että
Hämeenkankaan luontokohteet ja reitit, alueen yritykset sekä Jämi infraltaan jo pitkälle rakentuneena luontomatkailu- ja opastuskeskuksena tulevat vahvasti Geopark-toiminnassa huomioiduiksi.
Esityslistan liitteet:

1) Luonnos Geopark-alueen hallintomalliksi
2) Rahoitusesitys
Valmistelija Marko Rajamäki

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osallistuu
Geopark-toiminnan/yhdistyksen rahoittamiseen suunnitelman mukaisesti
25.000 euroa/vuosi viiden vuoden ajaksi (vuodet 2019 - 2023).
Määräraha 25.000 euroa, varataan talousarvion laadinnan yhteydessä
vuoden 2019 talousarvioon.
Myönteisen päätöksen ehtona Kankaanpään kaupunki edellyttää, että
myös muut Geopark-alueen kunnat osallistuvat toiminnan rahoitukseen
omalla rahoitusosuudellaan rahoitusesityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päättää erikseen perustettavaan yhdistykseen liittymisestä ja liittymisen jälkeen nimeää edustajansa yhdistyksen hallitukseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Jämijärvi, Karvia, Honkajoki, Siikainen, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Parkano ja Kihniö.

Lisätietoja antaa:

Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578
Geopark -hankkeen projektipäällikkö Terttu Hermansson, p. 040 675 7363

_____________________
KVALT 23.04.2018 § 10
Esityslistan liitteet:

Luonnos Geopark-alueen hallintomalliksi
Rahoitusesitys
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Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunki osallistuu Geopark-toiminnan/yhdistyksen rahoittamiseen suunnitelman mukaisesti 25.000 euroa/vuosi viiden vuoden ajaksi (vuodet 2019 - 2023).
Määräraha 25.000 euroa, varataan talousarvion laadinnan yhteydessä
vuoden 2019 talousarvioon.
Myönteisen päätöksen ehtona Kankaanpään kaupunki edellyttää, että
myös muut Geopark-alueen kunnat osallistuvat toiminnan rahoitukseen
omalla rahoitusosuudellaan rahoitusesityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päättää erikseen perustettavaan yhdistykseen liittymisestä ja liittymisen jälkeen nimeää edustajansa yhdistyksen hallitukseen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
KHALL 17.09.2018 § 281
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -kehittämishankkeen valmistelutyön
pohjalta kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.4.2018 päättänyt, että
kaupunki osallistuu hankkeen päättymisen jälkeiseen Geopark-toiminnan/yhdistyksen rahoittamiseen kunnille esitetyn suunnitelman mukaisesti
25.000 euroa/vuosi viiden vuoden ajaksi (vuosille 2019 - 2023).
Myönteisen päätöksen ehtona valtuusto edellytti, että myös muut Geopark-alueen kunnat osallistuvat toiminnan rahoitukseen omalla rahoitusosuudellaan rahoitusesityksen mukaisesti. Lisäksi valtuuston päätöksen
mukaisesti perustettavaan yhdistykseen liittymisestä päätetään vielä erikseen kaupunginhallituksessa, yhdistyksen sääntö- ja perustamiskirjaehdotusten valmistuttua. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan
yhdistyksen hallitukseen.
Tulevan Geopark-toiminnan valmistelun edetessä Kankaanpään kaupungin tavoin kaikki toiminta-alueen muutkin kunnat ovat tehneet myönteisen
päätöksen perustettavan yhdistyksen ja sen toiminnan rahoittamiseen
osallistumisesta. Rahoituksen järjestyttyä seuraavana, suunnitelman mukaisena vaiheena on Geopark-toimintaa tuleville vuosille harjoittamaan tarkoitetun yhdistyksen perustaminen ja sen jälkeen yhdistyksen toiminnan
välitön käynnistäminen.
Yhdistyksen perustava kokous on tarkoitus pitää lokakuussa 2018 ja hakemus kansainvälisen, UNESCOn alaisen Geopark-statuksen saamiseksi
aiotaan jättää marraskuun 2018 aikana. Yhdistyksen tarkoituksena on
toimia alueen kuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöelimenä Lauhanvuori-Hämeenkangas -luontomatkailualueen muodostamisessa, sen kehittämisessä ja uuden matkailukonseptin synnyttämisessä. Niin ikään
yhdistyksen tarkoituksena on valmistella Lauhanvuori-Hämeenkangas
-luontomatkailualuetta UNESCO Global Geopark -verkoston jäseneksi,
toimia hakuprosessissa, ylläpitää Geoparkia jäsenyyden saamisen jälkeen
ja toimia virallisena alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana
Geopark-verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti.
Geopark-hankkeen toimesta on valmisteltu perustettavalle yhdistykselle
esityslistan liitteenä olevat 1) yhdistyksen säännöt ja 2) yhdistyksen perus-
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tamiskirja. Yhdistyksen perustamiseen liittyen sen toiminnan osalta on lisäksi valmisteltu seuraavasti:

Yhdistyksen toimipiste sijaitsee Parkanossa Metsähallituksen ja LUKEn yhteydessä, ympäristökasvatuksen toimipiste Kankaanpäässä,
matkailun ja ruokapalvelujen toimipiste Kauhajoella. Matkailulliset info- ja opastuspisteet sijoitetaan kaikkia kuntia palvelevasti.

Yhdistyksen kotipaikka on Kankaanpää.

Yhdistyksen talous- ja hallintopalvelut tuottaa Pohjois-Satakunnan
Leader Kankaanpäästä.

Ensimmäisen kaksivuotiskauden puheenjohtaja on Kauhajoki.

Kauhajoki, Kankaanpää ja Parkano toimivat puheenjohtajina kiertävästi.

Varapuheenjohtajat valitaan muista seitsemästä kunnasta.

Metsähallituksen ja LUKEn kanssa tehdään yhteistyösopimukset,
joissa määritellään tarvittavat valtuudet/velvollisuudet/rajoitukset tarkasti.
Elinvoima- ja yritysvaikutusten arviointi:
Kankaanpään kaupungin elinvoiman kannalta Geopark-toiminnalla on
merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ja sen merkitys korostuu, mikäli alue
hyväksytään UNESCOn viralliseksi Geopark-alueeksi. Geopark-toiminta lisää kuntien ja niiden alueella toimivien yritysten ja yhdistysten yhteistyötä.
Esityslistan liitteet:

1) Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n säännöt
2) Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n perustamiskirja
Valmistelija elinkeinojohtaja Marko Rajamäki

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy yhdistyksen säännöt, hyväksyy yhdistyksen
perustamiskirjan ja päättää liittyä jäseneksi perustettavaan Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry -yhdistykseen. Kaupunginhallitus kohdentaa
valtuuston aiemmin tekemän rahoituspäätöksen mukaisesti kaupungin rahoituksen yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen hallituksen jäseneksi ensimmäiselle hallituskaudelle kaupunginhallitus nimeää elinkeinojohtaja
Marko Rajamäen, yhdistyksen vuosikokousedustajaksi kaupunginjohtaja
Mika Hatanpään. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan neuvottelemaan mahdollisista vähäisistä muutoksista yhdistyksen perustamiseen
liittyen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Jämijärvi, Karvia, Honkajoki, Siikainen, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Parkano ja Kihniö. Geopark-hanke/Terttu Hermansson.

Lisätietoja antaa:

Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, p. 040 717 7578
Geopark-hankkeen projektipäällikkö Terttu Hermansson, p. 040 675 7363

_____________________
KHALL 20.09.2021 § 346
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry on Pohjois-Satakunnan, Suupohjan ja Luoteis-Pirkanmaan alueen kuntien 10.10.2018 perustama yhdistys.
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Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen kuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöelimenä Lauhanvuori-Hämeenkangas -luontomatkailualueen muodostamisessa, sen kehittämisessä ja uuden Geoparkiin perustuvan matkailukonseptin synnyttämisessä.
Yhdistys saavutti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyden kesällä
2020, toisena alueena Suomessa. Kansainväliseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä 169 Geoparkia eri puolilta maailmaa. Yhdistyksen tehtävänä on
kehittää Geoparkia jatkuvasti, jotta jäsenyys myös saadaan pitää, sekä toimia virallisena alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana Geopark-verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti.
Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Geopark-rajauksessa määritellyn yhtenäisen alueen Suupohjan, Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan
seutukuntien alueella. Geoparkin yhdeksän kuntaa ovat Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki, Satakunnasta Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi ja Siikainen sekä Pirkanmaalta Parkano ja Kihniö. Yhdistystä perustettaessa perustajakuntiin kuului lisäksi Honkajoki, joka kuntaliitoksen
myötä liittyi osaksi Kankaanpäätä 1.1.2021.
Yhdistyksen vuotuisen perusrahoituksen runkona toimii kuntarahoitus, joka
Kankaanpään osalta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.4.2018 ulottuen vuosille 2019 - 2023. Kankaanpään osuus rahoituksesta on ollut
25.000 eur/vuosi, Honkajoen osuus ennen kuntaliitosta 7.000 eur.
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 17.8.2021 käsitellyt Honkajoen ja Kankaanpään kuntaliitoksen myötä
esiin noussutta kuntarahoituksen kerryttämisen muutostarvetta. Yhdistyksessä nähdään tärkeäksi, että yhdistyksen perusrahoituksen eli kuntarahoituksen kokonaismäärä ei laske. Yhdistyksen hallitus esittää jäsenkunnilleen aiemman Honkajoen kunnan kuntarahoitusosuuden kattamista yhdistyksen nykyisten jäsenkuntien kesken seuraavalla tavalla:



Esityslistan liitteet:

rahoitusratkaisu tehdään kahdeksi vuodeksi vuosille 2022 ja 2023, jonka jälkeen uuden Geopark-arviointikauden rahoitusneuvottelut.
nykyisten vuotuisten rahoitusosuuksien lisäksi Kauhajoki ja Kankaanpää 1.500 eur, Parkano 1.000 eur sekä Jämijärvi, Karvia, Siikainen,
Kihniö, Isojoki ja Karijoki kukin 500 eur.
Kankaanpään kaupungin uusi kuntarahoitusosuus vuosille 2022 ja
2023 siten yhteensä 26.500 eur/vuosi.

Valmistelija Marko Rajamäki.

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotetun muutoksen Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n kuntarahoitukseen ja Kankaanpään kaupungin uudeksi rahoitusosuudeksi 26.500 eur vuosille 2022 ja 2023.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Lauhanvuori- Hämeenkangas Geopark ry
Talouskeskus
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20.09.2021

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:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
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Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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15.09.2021
20.09.2021

Palkallisen virkavapaan myöntäminen
39/02.021/2013, 40/02.021/2013
HEJA 15.09.2021 § 4
Hallintosäännön 37 §:n mukaan harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan palkallisuudesta päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön 20 §:n mukaan
kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat henkilöstöasiat käsitellään henkilöstöjaostossa ennen asian siirtymistä kaupunginhallitukselle päätettäväksi.
Päiväkodin johtaja Sanna Eronen on hakenut virkavapaata "Vakaa johtaja,
muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma" -koulutuksen suorittamiseen. Hänen esimiehenään varhaiskasvatuspäällikkö Maria Saimala puoltaa hakemusta, koska tutkinnosta on hyötyä Erosen nykyisessä työssä.
Kaupungin henkilöstöpoliittisena linjauksena on ollut myöntää palkallista
virkavapaata 21 päivää per opinnot/tutkinto, joiden on katsottu vahvistavan
oman työn ammattitaitoa.
Esityslistan liitteet:

Hakemus
Esimiehen puolto
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
myöntää päiväkodin johtaja Sanna Eroselle enintään 21 päivää palkallista
vapaata "Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelman" opintoihin.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 20.09.2021 § 348
Esityslistan liitteet:

Hakemus
Esimiehen puolto
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää myöntää päiväkodin johtaja Sanna Eroselle
enintään 21 päivää palkallista vapaata "Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö
- Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennysohjelman" opintoihin.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Sanna Eronen
Varhaiskasvatuspäällikkö
Sarastia

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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09.09.2021
15.09.2021
20.09.2021

Täyttölupa vapaa-ajan ohjaajan tehtävään
256/02.020/2013
KULT/VAP 09.09.2021 § 8
Hallintosäännön 33 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnoista ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.
Kaupunginhallituksen päätöksen 25.6.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää
kaupunginhallitus.
Vapaa-ajan ohjaajan tehtäviin kuuluu nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnan suunnittelu, toteuttaminen, ohjaus, tiedotus ja markkinointi sekä em.
toimintaan liittyvä yhteistyö ja sen kehittäminen kaupungin sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Vapaa-ajan ohjaajan työpanos jakautuu 70 %
nuoriso- ja kulttuuripalveluihin sekä 30 % liikuntapalveluihin.
Vapaa-ajan ohjaajan irtisanouduttua tehtävä on ollut täyttämättä.
Esityslistan liitteet:

Vapaa-ajan ohjaajan tehtävänkuvaus
Honkajoki-toimikunnan pöytäkirjanote 31.8.2021 § 12
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vapaa-ajan ohjaajan tehtävä täytetään toistaiseksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori Ullamarja Kontiainen 044 577 2691
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773

_____________________
HEJA 15.09.2021 § 6
Vapaa-ajan ohjaajan tehtävän vaativuus vastaa nuorisotyöntekijän
tehtävän vaativuutta, joten tehtäväkohtaiseksi tulee määritellä 2.143,83
euroa.
Esityslistan liitteet:

Vapaa-ajan ohjaajan tehtävänkuvaus
Honkajoki-toimikunnan pöytäkirjanote 31.8.2021 § 12
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko
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Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että vapaa-ajan ohjaajan
tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 2.143,83 euroa ja että vapaa-ajan
ohjaajan tehtävä täytetään toistaiseksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko 044 577 2213
Kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori Ullamarja Kontiainen 044 577 2691
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773

_____________________
KHALL 20.09.2021 § 349
Esityslistan liitteet:

Vapaa-ajan ohjaajan tehtäväkuvaus
Honkajoki-toimikunnan pöytäkirjanote 31.8.2021 § 12
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää, että vapaa-ajan ohjaajan tehtäväkohtaiseksi
palkaksi määritellään 2.143,83 euroa ja että vapaa-ajan ohjaajan tehtävä
täytetään toistaiseksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Sarastia

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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15.09.2021
20.09.2021

Sopimus työsuojelun järjestämisestä Kankaanpään kaupungilla toimikaudeksi 2022 - 2025
276/02.024/2013
HEJA 15.09.2021 § 5
Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla perustuu työsuojelun valvontaa koskevaan lakiin ja asiaa koskeviin työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa työntekijöitä.
Työnantajan edustajana on työsuojelupäällikkö, jollei työnantaja itse hoida
työsuojelun yhteistoimintaan kuuluvia tehtäviä.
Työsuojelu on osa henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Sen tarkoituksena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja henkilöstön kokemaa
työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten, terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla.
Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutteista
yhteistoimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn.
Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on ollut vuodet 2018 - 2021. Kuntaliitoksen yhteydessä sovittiin, että Kankaanpään työsuojeluvaltuutettujen lisäksi Honkajoen työsuojeluvaltuutettujen toimikausi jatkuu vuoden 2021
ajan. Kankaanpäässä on ollut kaksi työsuojeluvaltuutettua ja Honkajoella
kaksi. Seuraavalle työsuojeluvaltuutettujen toimikaudelle 2022 - 2025 on
neuvoteltu pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa liitteenä oleva sopimus, jonka mukaan työsuojeluvaltuutettuja olisi jatkossa kolme.
Tarkoituksenmukaisena pidettiin, että maatalouslomituksen henkilöstölle
olisi oma työsuojeluvaltuutettu ja kahden muun työsuojeluvaltuutetun osalta pyrittiin edustettavia jakamaan siten, että kummallakin olisi saman verran edustettavia. Ajankäyttöä olisi maatalouslomituksen työsuojeluvaltuutetulle 4 h/vko ja kahdelle muulle työsuojeluvaltuutetulle kummallekin
8 h/vko.
Esityslistan liitteet:

Sopimus työsuojelun järjestämisestä Kankaanpään kaupungilla toimikaudeksi 2022 - 2025
Valmistelija Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen työsuojelun järjestämisestä Kankaanpään kaupungilla toimikaudeksi 2022 - 2025.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
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Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
KHALL 20.09.2021 § 350
Esityslistan liitteet:

Sopimus työsuojelun järjestämisestä Kankaanpään kaupungilla toimikaudeksi 2022 - 2025.
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen työsuojelun järjestämisestä Kankaanpään kaupungilla toimikaudeksi 2022 - 2025.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Henkilöstö
Työsuojelu

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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20.09.2021

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.9.2021
1638/01.018/2021
KHALL 20.09.2021 § 351
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 28.9.2021. Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.
Esityslistan liitteet:

Yhtiökokouskutsu liitteineen
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhtiökokousedustaja

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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20.09.2021

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
1638/01.018/2021
KHALL 20.09.2021 § 352
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään
28.9.2021. Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.
Esityslistan liitteet:

Yhtiökokouskutsu liitteineen
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhtiökokousedustaja

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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20.09.2021

Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset
KHALL 20.09.2021 § 353
Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset:
1

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.8.2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 9.9.2021
Sivistyslautakunta 31.8.2021
Tekninen lautakunta 1.9.2021
Honkajoki-toimikunta 30.6.2021
Henkilöstöjaosto 15.9.2021
Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset 2.9. - 15.9.2021

2

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuusto 9.9.2021
Satasoten johtoryhmä 26.8.2021
Satasoten ohjausryhmä 2.9.2021
Tarkastuslautakunta 9.9.2021
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.
_____________________

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 354

18/2021

647

20.09.2021

Ilmoitusasiat
KHALL 20.09.2021 § 354
1
Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 13.9.2021.
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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20.09.2021

Ajankohtaiset asiat
KHALL 20.09.2021 § 355
Päätös:
Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
_____________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginhallitus

Kokouspäivämäärä

Pykälät

20.9.2021

334 - 355
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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 334, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 347, 351, 352, 353, 354, 355
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 337, 339, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

-

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 337, 339, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350
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 21.9.2021 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

