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Kankaanpään kaupunki
Kauko Juhantalo
Katri Kujanpää
Kari Kähkönen
Sofia Latvajärvi
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Mika Hatanpää
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Eero Laesterä, Perlacon Oy, VM:n kuntajakoselvittäjä

1.

Kokouksen avaaminen
Ohjausryhmän puheenjohtaja Arimo Koivisto avasi kokouksen klo 18.03.

2.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Muistio on toimitettu suoraan ohry:n jäsenille.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.2.2020) muistio.

3.

Selvitystilanne
Kuntajakoselvittäjä kertoi johtoryhmien tekemästä valmistelutyöstä. Johtoryhmien jäsenet ovat tehneet kattavia selvityksiä omilla toimialoillaan kuntaliitosvalmistelua varten. Eri toimialoilla on tehty nykytilaselvityksiä, SWOTanalyysejä sekä arvioitu kuntaliitoksen tuomia muutostarpeita.

4.

Talouden paine ja viesti Valtiovarainministeriöstä
Kuntajakoselvittäjä esitteli laadittuja talouden painelaskelmia ja kertoi laskelmiin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. Laskelmat on esitelty Valtiovarainministeriölle käydyissä keskusteluissa yhdistymisavustukseen liittyen.
Mahdollinen avustuksen taso on 3 – 3,5 milj. euroa.

5.

Kuntien palvelurakenteet
Kankaanpään ja Honkajoen johtoryhmien jäsenet kertoivat eri toimialojen
palvelurakenteista, toimintojen eroavaisuuksista sekä liitoksen tuomista
mahdollisista muutoksista.
-

Honkajoen sivistysjohtaja kertoi aiheesta varhaiskasvatuksen, koulutoimen, kirjastojen ja vapaa-aikapalveluiden osalta.
Honkajoen kunnanjohtaja kertoi aiheesta lomituspalveluiden osalta.
Kankaanpään hallinto- ja henkilöjohtaja kertoi aiheesta hallinto- ja henkilöstöpalveluiden sekä tukipalveluiden osalta.
Kankaanpään tekninen johtaja kertoi aiheesta teknisten palveluiden osalta.

Johtoryhmien edustajat poistuivat kokouksesta klo 19.30
6.

Kuntaliitoksen vaikutukset Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymään (PoSa)
Kankaanpään kaupunginjohtaja kävi läpi PoSan hallintoon ja perussopimukseen liittyviä seikkoja, jotka tulevat ratkaistavaksi mahdollisen kuntaliitoksen
toteutuessa.

7.

Kuntaliitossopimusluonnos
Käsiteltiin kuntajakoselvittäjän laatimaa kuntaliitossopimusluonnosta. Kuntien edustajat esittivät luonnokseen kommenttinsa.
Todettiin, että Honkajoelle perustetaan kaupunginosatoimikunta, jolle annetaan oma määräraha.
Kuntajakoselvittäjä esitti, että keskustelua jatketaan poliittisten päättäjien
toimesta.

8.

Kuntalaisille järjestettävät tilaisuudet
Kuntalaisille järjestettävät avoimet valtuustoseminaarit järjestetään Kankaanpäässä maanantaina 16.3. klo 18 Kankaanpääsalissa ja Honkajoella
keskiviikkona 18.3. klo 18 Honkalassa. Tilaisuuksissa kuntajakoselvittäjä
Eero Laesterä kertoo kuntaliitosvalmistelusta.

9.

Valmistelun tuleva aikataulu
Valmistelun tulevaksi aikatauluksi päätettiin seuraavaa:
ke 8.4. Kuntajakoselvittäjän esitys valmis
ke 8.4. – pe 8.5. Esityksen esilläoloaika
pe 8.5. Hallitusten kokoukset
pe 15.5. Valtuustojen kokoukset

10.

Seuraava kokous
Sovittiin pidettäväksi ohjausryhmän ja johtoryhmien yhteinen kokous ma
23.3 klo 18.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

