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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 11.11.2020
Allekirjoitukset

Niemi Marjo
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pusa Leila

Paikka ja pvm:
Kihniö, 12.11.2020
Allekirjoitus

Päivi Shemeikka, toimistosihteeri
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§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä
vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan
virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä.
Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on lähetetty 4.11.2020. Kokouskutsu
on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 17 valtuutettua ja 3 varavaltuutettu. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajana tässä kokouksessa toimii valtuuston 1.
varapuheenjohtaja valtuuston suostumuksella.
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§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat
Leila Pusa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 11.11.2020 ja pidetään nähtävänä
12.11.2020- kunnan tietoverkossa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 19 Hyvinvointiraportti 2019
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 106 Hyvinvointiraportti 2019
Terveydenhuoltolain 12 § mukaan: ”Kunnan on seurattava asukkaidensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä
kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle
on
kerran
valtuustokaudessa
valmisteltava
laajempi
hyvinvointikertomus.”
Laaja hyvinvointikertomus on laadittu ja hyväksytty toukokuussa 2017 ja on
nähtävillä kunnan nettisivuilla kohdassa hyvinvointi. Asetettuja painopisteitä ja
mittareita voidaan lisätä tarpeen vaatiessa hyvinvointitilanteeseen nähden.
Hyvinvoinnin painopisteiksi vuosille
2017-2020 on asetettu Kihniössä seuraavat painopisteet:
1. Terveellisten elintapojen edistäminen
2. Hyvä arki kaikille
3. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen
Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä
tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia. Tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilanteesta haetaan erilaisista
tilastoista kuten esimerkiksi Sotkanet, Hyvinvointikompassi, TEA-viisari ja
kouluterveyskyselyt. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
vastuuahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden
kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten ja yleishyödyllisten tahojen
kanssa.
Kihniön kunnassa toimii poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, johon voidaan
tarvittaessa kutsua asiantuntijoita eri toimialoilta. Hyvinvointikoordinaattori Anne
Perälä esittelee kunnanhallitukselle hyvinvointitilannetta.
Liite 1 Hyvinvointiraportti 2019
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee liitteenä 1
olevan hyvinvointiraportin 2019 tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli raporttia klo 17.05-17.20. Heikki
Mäkinen saapui klo 17.15
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Liite 1 Hyyvinvointiraportti 2019
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että se merkitsee liitteenä 1 olevan hyvinvointiraportin 2019
tiedoksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hyvinvointikoordinaattori esitteli
asiaa kokouksessa klo 17.05 - 17.20.
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§ 20 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 93 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista
arviointikertomuksessa
Tarkastuslautakunta asetti arviointikertomuksessa hallintokunnille kysymyksiä,
joihin kunnanhallituksen tulee antaa vastaus 1.9. mennessä. Asetetut
kysymykset ovat:
Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen toimintakertomuksessa antaman selvityksen mukaan Kihniön
kunnalla ei ole realistisia mahdollisuuksia esittää sellaista talousarviota ja
toimenpidesuunnitelmaa, millä olemassa olevat ja taloussuunnitelmavuosien
alijäämät voidaan esittää katettavan.
Tähän
viitaten
tarkastuslautakunta
katsoo,
että
voimassa
oleva
taloussuunnitelma sekä alijäämän kattamiseksi suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet
eivät
ole
riittäviä
taseessa
olevan
alijäämän
kattamiseksi
taloussuunnittelukauden aikana.
Tarkastuslautakunta on viranhaltijoiden kuulemisissa ja toimielinten tekemiä
päätöksiä seuraamalla kerännyt tietoa Kihniön kunnan, Kolmostien Terveys Oy:n
ja Parkanon kaupungin välisistä sopimusasioista. Tarkastuslautakunta kiinnittää
kunnanhallituksen erityistä huomiota sen tehtävään huolehtia Kihniön kunnan
sopimusten mukaisten etujen ajamisesta, kuitenkin muistaen että
oikeuskäsittelyn lisäksi neuvotteluteitse asiassa voidaan päästä tyydyttävään
lopputulokseen.
Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan koulupsykologipalvelua ei ole
kehotuksista huolimatta pystytty järjestämään sopimusten mukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta kiinnittää myös tältä osin kunnanhallituksen huomiota
tehtyjen sopimusten noudattamiseen.
Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm. millä
tavoin
tietotekniikkaa
on
hyödynnetty
toiminnan
kehittämisessä.
Tarkastuslautakunta on myös kannustanut etsimään uusia sähköisiä
toimintatapoja, joilla voitaisiin parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta.
Suunnitelmalliset asiakaskyselyt ovat yksi tärkeä osa toiminnan kehittämistä ja
johtamista. Tietotekniikan kehittyessä kyselyiden toteuttamiseen sähköisesti
tulee yhä enemmän erilaisia mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta pitää
tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa aktiivisesti tietotekniikan kehitystä myös
tältä osin ja tarvittaessa ohjaa hallintokuntia kyselyiden teknisessä
toteuttamisessa ja hyödyntämisessä.
Sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan koulupsykologipalvelua ei ole
kehotuksista huolimatta pystytty järjestämään sopimusten mukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta kiinnittää myös tältä osin kunnanhallituksen huomiota
tehtyjen sopimusten noudattamiseen.
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Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm. millä
tavoin tietotekniikkaa on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.
Suunnitelmalliset asiakaskyselyt ovat yksi tärkeä osa toiminnan kehittämistä ja
johtamista. Tietotekniikan kehittyessä kyselyiden toteuttamiseen sähköisesti
tulee yhä enemmän erilaisia mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta pitää
tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa aktiivisesti tietotekniikan kehitystä myös
tältä osin ja tarvittaessa ohjaa hallintokuntia kyselyiden teknisessä
toteuttamisessa ja hyödyntämisessä.
Tekninen lautakunta
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että aikaisempina vuosina
talousarviossa mukana ollut, mutta toteuttamatta jätetty Sulkuejärven rannassa
oleva ns. Hellgrenin pumppaamon kunnostus on jätetty pois vuoden 2020
talousarvioesityksestä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että pumppaamon
kuntoon liittyvät riskit kartoitetaan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm. millä
tavoin tietotekniikkaa on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.
Vastaukset
Kunnanhallitus KH 17.8.2020
Kihniön kunta jatkaa alijäämän kattamistyötä edelleen. Kuluvan vuoden
talousarvion sivuilla 48-49 on listattu 17. kohtaa, joita tarkastellaan alijäämän
kattamiseksi. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen aloitetaan kuluvana vuonna.
Paavolanmäen ja Lämpörakenteen teollisuushallit myytiin alkuvuodesta. KoillisSatakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä selvitetään. Käyttömenot pidetään
alhaisena. Kuntamaiseman tekemää selvitystä sivistystoimen kustannuksista ja
kulujen vähentämisestä noudatetaan.
Sosiaali- ja terveystoimessa ajauduttiin viime vuonna sopimusriitaan Parkanon
kaupungin kanssa. Neuvottelujen kariuduttua Kihniön kunta nosti kanteen
Parkanon kaupunkia vastaan sopimusrikkomuksesta. Kihniön kunta katsoo, ettei
se ole saanut palvelusopimuksen mukaisia Kihniön kunnan alueella tuotettuja
lähipalveluja siinä laajuudessa kun niistä on maksettu.
Asian ratkaisemiseksi perustettiin sopimuksen tulkintatyöryhmä, johon kuului
molemmista kunnista kaksi viranhaltijaa. Työryhmä kokoontui kolme kertaa.
Keskustelu selvensi ongelmakohtia, mutta yhteistä esitystä tilanteen
ratkaisemiseksi ei saatu aikaiseksi.
Sopimuksen seuranta on ollut haasteellista, koska informaatiota palveluden
toimivuudesta ei tule säännöllisesti vastuukunnan tai palveluntuottajan taholta.
Palautteet puutteista tai toiminnan häiriöistä tulevat yleensä kuntalaisilta.
Tietohallinnossa on kuluvan kahden vuoden aikana panostettu taloushallinnon
ohjelmistonjen kehittämiseen, sekä palveluiden keskittämiseen ja virtualisointiin.
Henkilökunnalle on järjestetty mahdollisuudet tietotekniikan osalta myös
etätyöskentelyyn.
Sähköisiä
kokouksia
käytetiin
laajasti
keväällä
koronaepidemia-aikana. Kehittäviä toimia jatketaan edelleen, jotta ylimääräisiä
kustannuksia saataisiin karsittua.
Mahdollisuudet asiakaskyselyiden järjestämiseen ovat olemassa joko
sähköpostilla tai kotisivujen kautta tietoturvan sallimissa rajoissa. Kihniön kunta
toteutti vuoden vaihteessa henkilökuntakyselyn mm. ulkoistetun IT-palvelun
toimivuudesta.
Sivistyslautakunta 17.6.2020 § 36
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Kihniön
kunnan
tarkastuslautakunta
pyytää
vuoden
2019
arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5
§:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa
aihetta.
Sivistyslautakunnan
osalta
tarkastuslautakunta
on
ottanut
kantaa
koulupsykologipalvelujen saatavuuteen, tietotekniikan hyödyntämiseen sekä
asiakaskyselyihin.
Koulupsykologipalvelut ovat kuntalaisten ja yhtenäiskoulun käytössä
ostopalveluna. Niiden saatavuudessa oli huomattavia ongelmia vuoden 2019
kevätpuolella vakinaisen viranhaltijan sairastuttua. Työvoiman saatavuus
kyseisen ammattiryhmän työtehtäviin on varsin haasteellista ja osittain siitä
syystä vajetta syntyi. Vuoden 2019 syyspuolelle palveluntuottaja sai hankittua
koulupsykologipalvelut ostopalveluna sekä lisäksi yhden harjoittelijan, joiden
avulla kertyneet jonot saatiin pääosin purettua. Vakinainen viranhaltija palasi
osittain töihin vuoden 2020 alkupuolella.
Vuoden 2020 kevätpuolen koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset saivat
aikaan tietoteknisiä loikkia. Etäopetukseen ja etätyöhön siirtyminen pakotti
monen hieman vastahakoisenkin työntekijän opiskelemaan tietotekniikan
hyödyntämistä. Koulun puolella opettajat ja oppilaat tekivät varsinaisia
tietoteknisiä loikkia vastatessaan etäopetuksen haasteisiin. Tietotekniset
valmiudet parantuivat huomattavasti haasteellisesta tilanteesta huolimatta.
Korona-aika on tuonut myös asiakaskyselyihin vauhtia. Yhtenäiskoulun puolella
tehtiin asiakaskyselyjä sähköisesti mm. etäopetuksen sujumisesta niin oppilailta
kuin huoltajiltakin. Samaa formaattia käytettiin myös etäopetuksen aikana
tehdyissä kokeissa.
Tekninen lautakunta 12.8.2020 § 55
Kihniön
kunnan
tarkastuslautakunta
pyytää
vuoden
2019
arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5
§:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa
aihetta.
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että aikaisempina vuosina
talousarviossa mukana ollut, mutta toteuttamatta jäänyt Sulkuejärven rannassa
olevan Hellgrenin pumppaamon kunnostus on jätetty pois vuoden 2020
talousarvioesityksestä.
Kunnostus oli tarkoitus tehdä vuonna 2018, jolloin siihen oli varattu määrärahaa
50 000 €. Hankkeeseen saatiin yksi hyväksytty tarjous, joka oli kuitenkin
kalliimpi, kuin mitä oli määrärahaa. Tekninen lautakunta haki lisämäärärahaa
hankkeen toteutusta varten, mutta sitä ei kuitenkaan myönnetty. Tämän vuoksi
hanke jouduttiin jättämään tekemättä.
Liian kalliina pidetty hanke on siksi jätetty pois seuraavien vuosien (2019-2020)
talousarvioesityksistä. Pumppaamon toimintaa on seurattu säännöllisesti.
Kesällä paineviemäriputkessa oli taas vuoto ja nyt on ryhdytty selvittämään
mahdollista saneerausta jo tämän vuoden puolella. Tarvittaessa pyydetään
lisämäärärahaa. Arvioitu kustannus olisi n. 50 000 €.
Lisäksi tarkastuslautakunta on kartoittanut eri hallintokuntien kuulemisissa
tietotekniikan hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä.
Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tietotekniikkaa hyödynnetään
ilmoituskanavana kuntalaisille, erilaisina hälytysjärjestelminä ja toimintaa
ohjaavina ohjelmina.
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Päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta, valtuusto

Tarkastuslautakunta 8.9.2020
6 § HALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN
AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ
Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5§ mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto vuoden
2019 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.
Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomuksen kokouksessaan 15.6.2020.
Kunnanvaltuusto on tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti edellyttänyt, että
kunnanhallitus antaa selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä 1.9.2020
mennessä.
Selvitys toimitetaan kirjallisena tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta. Selvityksen
sisältöä esitellään päätöksen 5§ yhteydessä.
Ehdotus:Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman selvityksen ja päättää sen
antamisesta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:Tarkastuslautakunta käsitteli kunnanhallituksen antaman selvityksen toimenpiteistä,
joihin se on ryhtynyt vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintojen johdosta.
Kunnanhallituksen antama selvitys annetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunnan esitys:
Kunnanvaltuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi kunnnahallituksen antaman selvityksen
vuoden 2019 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 21 Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen / teollisuusalue / Koskela
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 136 Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen / teollisuusalue /
Koskela
Kihniön kunta ja xx ovat neuvotelleet teollisuusalueen maanostosta. xx kertoi,
että on valmis toimenpiteeseen, missä maata vaihdetaan hänen ja Kihniön
kunnan välillä.
Vaihdon kohteet:
Kihniön kunta luovuttaa:
• Noin 6,6 hehtaarin määräala tilasta Koskela kt. 250-405-5-69.
• luovutettavan kohteen arvo on 13.500 euroa.
xx luovuttaa:
• Noin 1,6 hehtaarin määräala tilasta Saloranta kt. 250-403-70-8.
• luovutettavan kohteen arvo on 9.500 euroa.
• xx saa vaihdon olevalta määräalalta Saloranta 70:8 , hakata kaikki puut
pois ja pitää itsellään puun myynnistä kertyneet rahat. Puut pitää hakata
ja kuljettaa hakkuutähteineen pois 31.5.2021 mennessä.
Välirahan osuus:
• xx maksaa välirahana 4.000 euroa Kihniön kunnalle.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteenä 2 olevan kiinteistöjen
vaihtokirjan hyväksymistä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle
myönnetään oikeus tehdä kauppakirjaan pieniä teknisluonteisia korjauksia ja
muutoksia.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liite 2 kiinteistöjen vaihtokirja
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättä hyväksyä liitteenä 2 olevan kiinteistöjen vaihtokirjan.
Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä
kauppakirjaan pieniä teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.
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Esteellisyys
Ala-Katara Severi (Hallintolaki 28.1.)
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Severi Ala-Katara poistui
esteellisenä kokouksesta, eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.
Tiedoksi
Asianosaiset, taloustoimisto
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§ 22 Elena Uusitalon eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvan
luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 96 Elena Uusitalon eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien
luottamustoimien täyttäminen
Elena Uusitalo pyytää eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä sekä valtuuston
varajäsenyydesta paikkakunnalta muuton vuoksi.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §)
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tarkastuslautakunnassa on kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla
nainen.
Valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kyykystä-ylös
yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Elena Uusitalolle myönnetään ero
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päätää, että:
• Elena Uusitalolle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen
valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
• Valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.
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Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi valittiin Taina Hollo. Valtuuston puheenjohtaja kutsui Kyykystä-ylös
yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.
Tiedoksi
Valitut, taloustoimisto
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§ 23 Jukka Uusitalon eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvien
luottamustoimien täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 97 Jukka Uusitalon eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien
luottamustoimien täyttäminen
Jukka Uusitalo pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä
kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton
vuoksi.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §)
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tarkastuslautakunnassa on varajäsenenä kolme naista ja kolme miestä. Valitun
tulee olla mies. Kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimeen on valittu
kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla mies
.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jukka Uusitalolle myönnetään ero
tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen
luottamustoimesta ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
• Jukka Uusitalolle myönnetään ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
• kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimesta ja hänen tilalleen valitaan uudet
jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunnan
varajäseneksi ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimeen valittiin Hannu
Tiainen.
Tiedoksi
Valittu, palkkahallinto
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§ 24 Vuoden 2021 tuloveroprosentti
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 139 Vuoden 2021 tuloveroprosentti
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista
sekä muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä
tuloveroprosentin suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 ja Pirkanmaalla
se on 20,67 %.
Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin,
jonka mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin
0,50 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50.
Vuodelle 2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.
Tänä vuonna Kihniön kunnan tuloveroja arvioidaan kertyvän noin 125.000 euroa
vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi
vuodelle 2021 määrätään 21,50 %.
Tiedoksi
Verohallinto

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi 21,50 % vuodelle 2021.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Verohallinto, Kuntaliitto
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§ 25 Kiinteistöverot vuodelle 2021
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 138 Kiinteistöverot vuodelle 2021
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin
suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden
tulovero-prosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava
vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.
Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit vuodelle 2020 ovat
seuraavat:
1.Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00
2.Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00
3.Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00
4.Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00
Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa,
jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakentamattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä.
Kunta voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus
on enintään 3,10 %.
Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat (koko maan ja
Pirkanmaan luvut ovat keskiarvoja):

Verolaji

Kihni
ö

Pirkanma
a

Koko maa

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,10

1,15

1,10

Vakituisten asuntojen veroprosentti

0,55

0,58

0,50

Muiden asuinrakennusten
veroprosentti

1,10

1,10

1,18

Yleishyödylliset yhteistöt veroprosentti

0,44

Voimalaitosten veroprosentti

2,85

Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2021 vahvistetaan seuraavat
kiinteistöveroprosentit:
1. yleinen 1,10
2. vakituiset asuinrakennukset 0,55
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3. muut asuinrakennukset 1,10
4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44
5. voimalaitokset 2,85
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle
rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Verohallinto

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto vahvistaa vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
1. yleinen 1,10
2. vakituiset asuinrakennukset 0,55
3. muut asuinrakennukset 1,10
4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44
5. voimalaitokset 2,85
Lisäksi valtuusto päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Verohallinto, Kuntaliitto
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§ 26 Kihniön kunnan talouden sopeuttaminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 141 Kihniön kunnan talouden sopeuttaminen
Kihniön kunta haki harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta kuluvalle
vuodelle. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt
taloutensa
tasapainottamiseksi
toteutettavia
toimenpiteitä.
Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valti
onosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole
päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin
valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Hakemuksessa käsittelyajaksi
on ilmoitettu kuluva syksy.
Kihniön kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteitä ovat:
Vuonna 2020
Vesi-ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen joulukuun 2020 mennessä. Em.
toimenpiteellä saadaan veden ja lämmön hinta sille tasolle, että toiminnasta
aiheutuvat kulut saadaan katettua käyttömaksuilla eikä sitä jouduta
kompensoimaan verorahoituksella. (alijäämä noin 140.000 € ).
Kuntamaiseman raportin esityksen mukainen vähennys sivistystoimelle kuluvalle
vuodelle 123.000 €
Metsänmyyntitulot 18.000 €
Vuonna 2021
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy: n osakkeiden myynti vuonna 2021
Kihniön kunta omistaa 1.620 kappaletta yhtiön osaketta. osakkeiden myynnin on
estänyt yhtiön alkuperäinen yhtiöjärjestys vuodelta 1948 sillä perusteella, että
yhtiötä omistava suurin taho ei ole ollut halukas tähän asti muuttamaan sitä
nykylainsäädäntöä vastaavaksi. Neuvottelut jatkuvat. Osakkeiden markkina –
arvo on noin 2 miljoonaa euroa.
Kuntamaiseman raportin esityksen mukainen vähennys sivistystoimelle 123.000
€ (TA 2021)
Vuosittainen kaikkien taksojen tarkastelu
Vertailukohtana pidetään lähialueen kuntia sekä muita samankokoisia kuntia.
Taksojen tarkastelu on kunnan jatkuvaa toimintaa.
Kunnan omistamien kiinteistöjen myynti- / purkuselvitys
Toimintaa jatketaan edelleen. Tavoitteena on joko myydä tai purkaa epäkelpoa ja
tarpeetonta kiinteistökapasiteettia ja saavuttaa noin 100.000 euron myyntitulon ja
/ tai kulusäästön vuonna 2021.
Kiinteistöjen vähentämisestä on odotettavissa alaskirjauksia kunnan taseeseen.
Salomaan perinnön rahavarojen käyttö investointeihin
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Salomaan perinnön rahavaroja käytetään ulkoliikuntapaikkojen investointeihin
vuonna 2021 noin 100.000 euroa. Ko. rahasumma pienentää kunnan velanottoa
mainitun summan verran.
Sote- kustannusten alentaminen
Kihniön kunta on kokonaisulkoistanut sote- toiminnot 1.5 2015. Toiminnot eivät
kuitenkaan tällä hetkellä vastaa tietyiltä osin tehtyjen sopimusten sisältöä ja
tasoa. Kihniön kunta pyrkii oikeusteitse kohtuullistamaan sote- kustannuksiaan.
Oikeusprosessi käynnissä. Tavoitellut säästöt noin 200.000-400.000 euroa /
vuosi.
Kunnassa sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen selvityshanke
Selvitystyössä käydään läpi kunnan alueella sijaitsevat ilman rakennuslupaa
olevat rakennukset / laajennukset. Taloudellisesti hanke on merkittävä, joka
vaikuttaa lupamaksu- ja kiinteistöverokertymään. Lupamaksujen osalta
varovainen arvio 5.000-10.000 €. Jatkunee vuodelle 2022.
Vuonna 2022
Tulo- ja kiinteistöverojen korotukset
Kihniön kunnan strategiassa mainitaan, että verotuksessa pyritään kulkemaan
maakunnallisella keskitasolla. Mainittakoon, että tulovero 21.50 % on 4 %
maakunnan keskiarvon yläpuolella ja kiinteistöverot ovat maakunnan keskitason
välittömässä läheisyydessä.
Kuntamaiseman raportin esityksen mukainen vähennys sivistystoimelle 48.000 €.
Sote- kustannusten aleneminen, tavoitellut säästöt 200-400.000 €
Kunnassa sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen selvityshanke jatkuu.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää esittelytekstissä mainitut talouden
tasapainottamistoimenpiteet kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy esittelytekstissä mainitut talouden tasapainottamistoimenpiteet.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
valtiovarainministerio@vm.fi
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§ 27 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2020
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 101 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2020
Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2020
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kunnan talouden toteuma annetaan tiedoksi
valtuustolle puolivuosittain. Hallitus tarkastelee talouden toteumaa kuukausittain.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteuman (liite 3) ajalta 1.1.-30.6.2020 tiedoksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 28 Muut asiat
Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos
asian kiireellisyys tätä vaatii.
Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi
yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).
Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.
Päätösehdotus
Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen kotihoidon työntekijän
vakanssin lisäämisestä lapsiperheiden kotipalveluun Kihniön kotihoidossa. Aloite lähetetään
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuutettu Tiainen kysyi terveyskeskuksen tilojen suunnitelmista. Tilatyöryhmä on
kokoontunut asian johdosta. Suunnittelua jatketaan. Asiaa esitteli perusturvalautakunnan yta
varapuheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.
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