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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 24.5.2021
Allekirjoitukset

Ala-Katara Severi
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Törmä Leila

Paikka ja pvm:
Kihniö, 25.5.2021
Allekirjoitus

Päivi Shemeikka, toimistosihteeri
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§ 1 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 19.5.2021. 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 18 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat
Leila Törmä ja Pilvi Kärkelä. Pöytäkirja tarkastetaan 24.5. ja pidetään nähtävänä 25.5.2021
kunnan tietoverkossa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Leila Törmä ja Severi Ala-Katara.
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§ 3 Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koulutuskuntayhtymä
Sasky:sta eroamiseksi
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 53 Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite
koulutuskuntayhtymä Sasky:sta eroamiseksi
Kh 12.12.2016 § 129
”Kihniön Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 14.11.2016 kunnanvaltuuston
kokouksessa
valtuustoaloitteen.
Aloitteessa
valtuustoryhmä
esittää
kunnanvaltuustolle eroamista Sastamalan koulutuskuntayhtymän jäsenyydestä.
Lisäksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Kihniön kunnalle palautuvan
peruspääoman käyttämistä kunnan omaa koulua koskevien suunnitelmien
toteuttamiseen, esimerkiksi korjaushankkeisiin.
Sastamalan koulutuskuntayhtymä järjestää toisen asteen koulutusta,
yleissivistävää
koulutusta
ja
aikuiskoulutusta
mukaan
lukien
oppisopimuskoulutus. Edellä mainituista koulutuksen osa-alueista vastaa Kihniön
kunnassa
sivistyslautakunta.
Täten
on
tarkoituksenmukaista,
että
sivistyslautakunta antaa aloitteesta ensin oman lausuntonsa.
Esittelijä Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee Kihniön Perussuomalaisten
14.11.2016 tekemän aloitteen tiedoksi saaduksi.

valtuustoryhmän

Kunnanhallitus pyytää aloitteesta lausunnon sivistyslautakunnalta, jonka
pyydetään lausunnossaan ottamaan kantaa mahdollisen eroamisen mm.
toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Kihniön kunnalle ja kuntalaisille
palvelujen käyttäjinä.
Khall Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
---------------------------------------siv.ltk 1.2.2017 § 6
Esittelijä Ehdotus:
Kihniön sivistyslautakunta toimittaa kunnanhallitukselle oheisen lausunnon (liite
3)
Sltk 6 § Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen
__________________________
Khall. 06.02.2017 § 20
Sastamalan koulutuskuntayhtymä on aloittamassa eroamisneuvottelut Nokian
kaupungin kanssa. Edellä mainitusta neuvottelusta saatavaa lopputulosta
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voidaan pitää ennakkotapauksena Sastamalan koulutuskuntayhtymän sisällä.
Tulevissa perussopimusuudistuksissa eroamismenettelyä ja erokorvausta
täsmennetään.
Sastamalan koulutuskuntayhtymän elinkeinoja tukevilla koulutuksilla ja
kehityshankkeilla on myös Kihniön kunnalle positiivisia vaikutuksia eikä kunnan
tulisi niistä vapaaehtoisesti luopua.
Pirkanmaalla on kaksi työssäkäyntialuetta. Tampereen työssäkäyntialue ja Kihniö
– Parkanon alueen työssäkäyntialue. Työssäkäyntialue muodostuu, kun riittävän
suuri osa työssäkäyvää väestöä työmatkaliikennöi kuntakeskusten välillä. Edellä
mainittu huomioiden on tärkeää, että koko alueen elinvoimasta ja työllisyydestä
pidetään kiinni eikä kehittyvää koulutustarjontaa ja hanketoimintaa ajeta alas.
Kihniön kunnan jäsenyys kuntayhtymässä työssäkäyntialueen edunvalvojana on
Parkanon kaupungin ohella ensiarvoisen tärkeä.
Liitteenä sivistyslautakunnan lausunto (liite 2), oheisena valtuustoaloite
Esittelijä:Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten.
Khall:Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_____________________
Kunnanhallitus 31.3.2021
Nokian
kaupunki
on
ilmoittanut
12.12.2016
eroavansa
koulutuskuntayhtymästä.
Perussopimuksen
mukaan
Nokian
kuntayhtymässä on päättynyt 31.12.2017.

SASKY
jäsenyys

Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous oli päättänyt 30.11.2017 (§40) , etä
Nokian kaupungille korvataan sen erotessa SASKY koulutuskuntayhtymästä
35.000 euroa.
Nokian kaupunki oli hallinto-oikeudelle toimittamassaan hakemuksessa vaatinut,
että SASKY koulutuskuntayhtymä määrätään maksamaan sille kaupungin
peruspääomaosuutta vastaavan osuuden kuntayhtymän nettovarallisuudesta.
Hallinto-oikeuden ratkaisu 15.10.2019:
Palautettava määrä:
Perussopimuksen mukaan eroavalle kunnalle suoritetaan yhtymäkokouksen
päätöksellä kunnan osuus nettovarallisuudesta tai osa siitä. Perussopimuksessa
ei ole tarkempia määräyksiä siitä, millaisessa tilanteessa kunnalle voidaan
maksaa vain osa nettovarallisuudesta tai siitä, miten tämä osa määritellään.
Eroamistilanteen olosuhteet on otettava huomioon. Erityisesti kuntayhtymän
perustehtävään ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvillä seikoilla on merkitystä
arvioitaessa eroavalle kunnalle suoritettavaa määrää. Koulutustoiminnan
jatkumisen edellytykset eivät saa vaarantua.
Kun otetaan huomioon kuntayhtymän toimintaedellytyksistään antama selvitys,
kuntayhtymän taloudellinen tilanne eroamisajankohtana sekä tuolloin tiedossa
olleet taloudelliseen tilanteeseen lähitulevaisuudessa vaikuttavat tekijät, SASKY
koulutuskuntayhtymän on kuntayhtymän perussopimuksen 28 §:n nojalla
palautettava kuntayhtymästä eronneen Nokian kaupungin peruspääomaosuus
kokonaisuudessaan.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 8.12.2020.
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Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian, Nokian kaupungin valitus hylätään.
Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.
SASKY koulutuskuntayhtymän jäsenenä jatkamisen edut ja mahdollisuudet
SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky) tuottaa Kihniöllä hyviä ja laadukkaita
koulutuspalveluja. Koulutuksen järjestäjillä on järjestämisluvissaan ensisijainen
toiminta-alue, jonka alueella annetaan ammatillista peruskoulutusta. Tämä
tarkoittaa Sasky: ssa jäsenkuntia. Koulutussopimuksen kautta voidaan yksittäisiä
opiskelijoita poluttaa työvaltaisen oppimisen kautta kihniöläisiin yrityksiin.
SASKY
oppisopimusja
työelämäpalvelut
toteuttaa
laaja-alaisesti
oppisopimuskoulutusta ja palvelee kihniöläisiä yrityksiä ja työelämää.
Oppisopimuskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet henkilöstön rekrytoimiseen,
henkilöstön osaamiseen kehittämiseen sekä yrittäjän oman osaamisen
kehittämiseen. Kihniö kuuluu myös Saskyn ylläpitämään kolmostien kuntien
aluekehitystoimintaan. Saskyn monipuoliset hankkeet palvelevat Kihniön
opiskelijoita sekä työelämän toimijoita. Tämän lisäksi Saskyn omistama Aiko
Academy Oy tarjoaa koulutus- ja kehittämispalvelujaan osaavan työvoiman
saatavuuden turvaamiseksi.
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto ja Petäjä-opisto tarjoavat kihniöläisille laadukkaita
opintoja opetussuunnitelmaperusteisessa taiteen perusopetuksessa sekä
laajemmin kaikille kuntalaisille suunnattuina vapaan sivistystyön opintoina.
Kunnalla itsellään on mahdollisuus vuosittain päättää, missä laajuudessa
opintoja tarjotaan sekä mahdollisuus vaikuttaa vapaan sivistystyön sisältöihin.
Ylä-Satakunnan musiikkiopistolle ja Petäjä-opistolle ollaan rekrytoimassa
yhteistä rehtoria, jolloin myös musiikin harrastaminen kansalaisopiston opintojen
kautta mahdollistuu. Kun näitä toimia järjestetään Saskyn kautta, kunnan omat
resurssit vapautuvat muihin toimiin.
Mikäli Kihniö päättäisi luopua Saskyn jäsenyydestä, ei Saskylla olisi velvoitetta
järjestää opintoja Kihniön kunnan alueelle, mikä aiheuttaisi opiskelijoille
ylimääräisiä kustannuksia matkakuluina ja korkeampina opiskelijamaksuina.
Mainittakoon vielä, että Kihniön kunnan peruspääomaosuus Sasky
koulutuskuntayhtymästä on noin 395.000 euroa.
Liitteenä numero 3 sivistyslautakunnan antama lausunto asiaan.
Päätösehdotus
Edellä esitetyn selvityksen perusteella ja Kihniön kunnan kriisikuntastatuksen
väistyttyä taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta kunnanhallitus
esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei ole enää ajankohtainen ja aloite voidaan
todeta loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn selvityksen perusteella ja Kihniön kunnan kriisikuntastatuksen väistyttyä
taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta kunnanvaltuusto päättää, että aloite ei
ole enää ajankohtainen ja voidaan valtuustoaloitteena todeta loppuunkäsitellyksi.
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Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 4 Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden kotipalveluun /
Kihniön Kyykystä ylös -yhteislistan valtuustoryhmä
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 54 Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden
kotipalveluun / Kihniön Kyykystä ylös -yhteislistan valtuustoryhmä
1064/03.034.0342/2021 PETULTK 11.03.2021 § 8
Kihniön kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 25.2.2021 (14 §) Kyykystä
ylös -yhteislistan valtuustoryhmän jättämää valtuustoaloitetta, jossa esitetään
perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän vakanssi lapsiperheiden
kotipalveluun. Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen perusturvalautakunta yta:lle
asiantuntijalausuntoa varten. Lausuntopyynnössä pyydetään selvitystä
1. palvelun tarpeesta
2. kustannuksista
3. ja siitä onko aloitteen palvelu sellaista toimintaa, minkä palveluntuottaja on
valmis kustantamaan saavuttaakseen ennalta ehkäisevästi kustannussäästöjä
lapsi- ja perhepalveluissa, missä kustannukset ovat olleet huomattavassa
nousussa.
Valtuustoaloite:
”Monet meistä muistavat ajan jolloin perheisiin oli mahdollista saada kotiavustaja,
kun arjen taakka alkoi kaatua päälle. Kotiavustaja hoiti kotia ja lapsia, perheissä
kohtaamien vaikeuksien aikana. Tänään on myös tarvetta samanlaiselle
toiminnalle. Hyvinvointiraportissa vuodelta 2019 kerrotaan: ”Kotipalvelun
perhetyö jalkautuu perheiden arjen tueksi.” Missä näkyy ja mitä tarkoittaa
käytännössä?
Tosiasia on, että useissa perheissä voidaan pahoin. Koronatilanne on
valtakunnallisesti pahentanut tilannetta perheissä. Siksi tälläkin saralla
ennaltaehkäisevä työ on parasta lääkettä uupumiseen ja arjessa jaksamiseen.
Suora lainaus Terveyden – ja hyvinvointilaitoksen sivulta: Lapset, nuoret ja
perheet:
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista
sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa
tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien
voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja
kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.
Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi
kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista näiden
syiden vuoksi:
sairaus
synnytys
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vamma tai
erityinen perhe- tai elämäntilanne.
Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä,
kuten siivousta tai tiskausta.
Lapsiperheiden kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ehkäisevän
lastensuojelun muotona. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on
tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä
tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain.”
Perusturvalautakunta yta:n lausunto:
Lapsiperheen näkökulmasta lisäpalvelu olisi varmasti mieluinen uusi palvelu.
Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella perhetyötä tehdään tälläkin hetkellä myös
ennaltaehkäisevästi lapsiperheiden kotipalveluna. Ennaltaehkäisevä perhetyö on
sosiaalihuoltolain mukainen maksullinen palvelu, josta sosiaalityöntekijä tekee
päätöksen. Asiakkaat ohjautuvat palveluun yleensä neuvolan kautta. Tällä
hetkellä resurssit ovat riittäneet vastamaan palvelun kysyntään. Jos palvelua
markkinoitaisiin aktiivisemmin ja palveluun piiriin pääsemisellä ei olisi mitään
kriteerejä, kysyntää voisi olla nykyistä enemmän.
Perhetyön työntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia tai korkeakoulututkinnon
suorittaneita. Lähihoitajan kuukausipalkka ilman kokemuslisiä ja sivukuluja on
1989,44€. Palkkakulu riippuu siitä, halutaanko tarjota tätä palvelua
ennaltaehkäisevänä perhetyön palveluna ja koulutettujen työntekijöiden toimesta.
Jos työ rajoittuu kotihoidon tukipalveluihin, kuten siivoukseen ja tiskaukseen,
työntekijältä vaadittava kelpoisuus voidaan tulkita väljemmin.
Valtuustoaloitteessa esitetään Kihniöön sellaista palvelua, joka ei sisälly
palvelusopimukseen. Mikäli palvelua halutaan tarjota Kihniön lapsiperheille,
voidaan palvelu toteuttaa erikseen sovitusti ns. täyskorvausperiaatteella eli
Kihniö korvaa palvelusta tulevat kulut Parkanon kaupungille. Kihniön kunta voi
toki tarjota palvelua myös irrallaan sosiaali- ja terveyspalveluista, esimerkiksi
osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen perhetyö painottuu yleensä juuri
perheiden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Palvelun tarkoituksena on tukea
vanhempia arjen haasteissa. Varhaiskasvatuksen perhetyössä tehdään tiivistä
yhteistyötä, jonka keskiössä on lapsen etu ja tavoitteena perheen
kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Oheisaineistona Kihniön kunnanhallituksen pöytäkirjanote 25.2.2021 § 14.
Valmistelija: terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen
Ehdotus: Perusturvalautakunta yta antaa edellä olevan lausunnon Kihniön
kunnanhallituksen pyytämään Kihniön Kyykystä ylös -valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen koskien työsuhteen perustamista lapsiperheiden
kotipalveluun.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________
khall 31.3.2021 § 54
Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan mukaan ( 11.3.2021 § 8)
ennaltaehkäisevä perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen maksullinen palvelu,
josta sosiaalityöntekijä tekee päätöksen. Asiakkaat ohjautuvat palveluun yleensä
neuvolan kautta. Tällä hetkellä resurssit ovat riittäneet vastamaan palvelun
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kysyntään. On selvää, että jos palvelua lisätään sen kysyntä myös kasvaa aivan
samoin kuin muidenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden.
Kuten odottaa sopi lapsiperheiden kotipalvelu ei kuulu palvelusopimuksen sisälle
ja on näin erilliskorvattava kokonaisuudessaan sote- palveluntuottajalle, Kulut
maksaa siis Kihniön kunta ja mahdollisen taloushyödyn ennaltaehkäisevästä
toiminnasta kuittaa palveluntuottaja.
KIhniön kunnan talous on heikossa ja haastavassa tilanteessa, vaikka
kriisikuntastatus tällä kertaa vältettiin. Kunnan talouden keskeisten tunnuslukujen
parantaminen
on
ykköshaasteemme
vielä
pitkään
joutuessamme
tasapainoilemaan alati kiristyvän kuntatalouden kurimuksessa ja kuntalaisten
erilaisiin lakisääteisiin palvelutarpeisiin vastaamisessa.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn informaation perusteella lapsiperheiden kotipalveluresurssi on
tähän saakka ollut kysyntään nähden riittävä ja kunnan taloudellinen
liikkumavara ei mahdollista ei lakisääteisten palveuiden kasvattamista.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei edellytä toimenpiteitä ja,
että aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn informaation perusteella lapsiperheiden kotipalveluresurssi on tähän saakka
ollut kysyntään nähden riittävä ja kunnan taloudellinen liikkumavara ei mahdollista ei
lakisääteisten palveuiden kasvattamista. Kunnanvaltuusto päättää, että aloite ei edellytä
toimenpiteitä ja, että valtuustoaloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.
Päätös
Keskustelun aikana valtuutettu Hannu Tiainen esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun. Valtuutettu Jussi Hellgrén kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja teki
äänestysjärjestysehdotuksen: Käytetään nimenhuutoäänestystä. Hallituksen esitys JAA,
Tiaisen esitys EI. Äänestyksessä anettiin 11 JAA ääntä ja 10 EI ääntä. Äänestyksen tuloksen
perusteella kunnavaltuuston päätökseksi tuli hallituksen päätösehdotus.
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§ 5 Kuntalaisaloite / Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 40 Kuntalaisaloite / Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa
Kihniön kunnalle on tullut kuntalaisaloitepalvelun kautta Tanja Uusitalon aloite
"Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa."
Kuntalain 23 §: ssä säädetään kunnallisen aloiteoikeuden käytöstä. Kunnan
asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Hallintolain 16 §:n mukaisesti aloitteesta on käytävä ilmi,
mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.
Aloite kuuluu:
"Kettukallionmäessä on kunnan omistamaa metsää. Ympärillä myös paljon eri
muiden omistamaa metsäaluetta.
Mm Kihniön yhtenäiskoulu käyttää metsää paljon retkiin, suunnistukseen ym.
Lisäksi metsässä liikkuu paljon muita ihmisiä, lapsia, marjastajia ja luonnosta
pitäviä.
Metsästys tulee kieltää Kettukallion mäessä turvallisuuden vuoksi.
On vaarallista liikkua alueella koska metsästäjät päivystävät teillä jalkautumatta
autoistaan ja kaikilla metsässä kulkijoilla ei ole huomioliivejä päällä, joten vaara
joutua ammutuksi tai muuten uhkaavaan tilanteeseen on suuri.
Alueella asuu paljon lapsia ja on yleinen lenkkeilypaikka. Vaikka alue onkin
taajaman ulkopuolella niin kielto pitäisi silti tehdä."

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet.
Kihniön kunta vastaa seuraavaa:
Kihniön kunnan omistamilla alueilla Kettukallion alueella Toimela IV
(250-403-0007-0258) ja Peltola I (250-403-0007-0200) ei ole
metsästysvuokrasopimusta minkään seuran kanssa, joten siellä ei ole
metsästysoikeutta. Kettukalliontie kulkee Sysitien ja Kettukalliontie 95 välisellä
alueella suurimmaksi osaksi kunnan omistaman alueen läpi. (Karttaliite kunnan
maista ko. alueella)
Metsästyslain määräykset.
Metsästyslaki § 23 Metsästyksen rajoittaminen yleisen turvallisuuden
vuoksi
Jos yleisen turvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää tai eläintautilain (55/1980
) 3 §:n nojalla määriteltyjen helposti leviävien eläintautien leviämisen
ehkäisemiseksi on välttämätöntä, aluehallintovirasto voi määräajaksi tietyllä
alueella kieltää metsästyksen tai rajoittaa sitä. Ennen kiellon tai rajoituksen
määräämistä on metsästysoikeuden haltijaa ja alueen omistajaa kuultava.
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Kuulemista ei kuitenkaan edellytetä, jos kiellon tai rajoituksen antaminen
perustuu helposti leviävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseen.
Metsästyslaki § 25 Asutuksesta, viljelyksistä ja liikenneväylistä johtuvat
rajoitukset
Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa
ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.
Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa riistaeläintä ei saa etsiä
pihasta tai puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä
ennen kuin sato on korjattu tai koottu.
Metsästyslaki määrittelee myös sen, että riistaeläintä ei saa metsästyslain
mukaan ampua rautatien tai yleisen tien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa
tällaisella tiellä. Yleisillä teillä tarkoitetaan yleiseen liikenteeseen luovutettuja
maanteitä tai paikallisteitä, joiden pitämisestä huolehditaan julkisena tehtävänä.
Kettukalliontie on kaavatie.
Metsästäminen yksityisellä tiellä on muiden kuin metsäkanalintujen osalta sallittu.
Metsästyksen ulkorajan muodostava tiealue ulottuu maanmittaustoimituksessa
määrättyihin rajoihin asti. Jos tällaisia rajoja ei ole määrätty, tiealue ulottuu
kahden metrin etäisyydelle ojan, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä.
Kihniön kunta kehottaa erityiseen varovaisuuteen Kettukallion alueella muilla
kuin kunnan omistamilla mailla tapahtuvaan metsästykseen huomioiden alueen
virkistyskäyttö.
Autosta käsin tapahtuvaa mahdollista riistan tarkkailua ei kunta voi kieltää, mutta
kehottaa käyttämään harkintaa yksityisten alueilla metsästysoikeuden omaavien
tekemään riistantarkkailuun autosta käsin Kettukalliontiellä.
Liite 2 karttaliite

Päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa edelläesitetyn vastauksena kuntalaisaloitteeseen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Uusitalo Tanja

Kunnanhallitus on täsmentänyt päätöstä 31.3.2021 § 60
----------Kunnanhallitus antoi vastauksen 8.3.2021 kokouksessaan kuntalaisaloitteeseen
"metsästyskielto kunnan mailla keskustassa." Asiasta herränneiden kysymysten vuoksi
tarkennetaan kohtaa "Kettukallion tie on kaavatie." Tie on kaavatatie osittain ja Sysitien
risteyksestä eteenpäin yksityistie.
Lisäksi tarkennetaan seuraavaa kappaletta:
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Metsästäminen yksityisellä tiellä on muiden kuin metsäkanalintujen osalta sallittu.
Metsästyksen ulkorajan muodostava tiealue ulottuu maanmittaustoimituksessa määrättyihin
rajoihin asti. Jos tällaisia rajoja ei ole määrätty, tiealue ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan,
tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Metsästysoikeus yksityisellä tiellä ei kuulu tienpitäjälle,
vaan sen maan omistajalle, jonka päälle tie on rakennettu ja metsästysoikeuden haltijalle.
(lisäys kursiivilla)
Kunnanhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi tarkennukset kuntalaisaloitteen vastaukseen.
Vastaus on annettu tiedoksi aloitteen tekijälle.
Oheisena kartta kunnan alueista ko. alueella
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että kuntalaisaloite voidaan katsoa loppuun käsitellyksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 6 Selonteko vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 55 Selonteko vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Kihniön kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on
ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Vuoden 2020 aikana jätettiin yksi kuntalaisaloite ja yksi valtuustoaloite.
Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti 11.11.2020 valtuustoaloitteen
jossa esitettiin perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän toimi
lapsiperheiden kotipalveluun.
Tanja Uusitalo on tehnyt kuntalaisaloitteen metsästyskiellosta kunnan mailla
keskustassa Kettukallion mäessä. Aloite on luotu kuntalaisaloite.fi: n kautta
18.12.2020.
Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:
Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY: stä
eroamiseksi. Aloitteen käsittely on kesken, koska Ylöjärven kaupungin
eroaminen ko. koulutuskuntayhtymästä on keskeneräinen tuomioistuinkäsittelyn
vuoksi. Tapauksella on myös Kihniön kunnan kannalta keskeinen
ennakkopäätösvaikutus erokorvauksen vuoksi.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi, että:
Vuoden 2020 aikana jätettiin yksi kuntalaisaloite ja yksi valtuustoaloite.
Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti 11.11.2020 valtuustoaloitteen
jossa esitettiin perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän toimi
lapsiperheiden kotipalveluun.
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen sote- yhteistoiminta-alueen
perusturvalautakunnalle asiantuntijalausuntoa varten, vastaus saatu ytalautakunnalta ja hallitus käsitellyt aloitteen kokouksessaan 31.3.2021. Aloite
etenee käsiteltäväksi seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.
Tanja Uusitalo on tehnyt kuntalaisaloitteen metsästyskiellosta kunnan mailla
keskustassa Kettukallion mäessä. Aloite on luotu kuntalaisaloite.fi: n kautta
18.12.2020. Aloitteeseen on vastattu kunnanhallituksessa 8.3.2021
Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Valtuusto
Pöytäkirja 1/2021

17 (25)

24.5.2021

Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä:
eroamiseksi: Kihniön kunnan kriisikuntastatuksen väistyttyä taseeseen
kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta kunnanhallitus esittää
kunnanvaltuustolle, että aloite ei ole enää ajankohtainen ja aloite voidaan todeta
loppuun käsitellyksi. Aloite etenee käsiteltäväksi seuraavaan kunnanvaltuuston
kokoukseen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että:
Vuoden 2020 aikana jätettiin yksi kuntalaisaloite ja yksi valtuustoaloite.
Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti 11.11.2020 valtuustoaloitteen jossa esitettiin
perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän toimi lapsiperheiden kotipalveluun.
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen sote- yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnalle
asiantuntijalausuntoa varten, vastaus saatu yta- lautakunnalta ja hallitus käsitellyt aloitteen
kokouksessaan 31.3.2021. Aloite etenee käsiteltäväksi seuraavaan kunnanvaltuuston
kokoukseen.
Tanja Uusitalo on tehnyt kuntalaisaloitteen metsästyskiellosta kunnan mailla keskustassa
Kettukallion mäessä. Aloite on luotu kuntalaisaloite.fi: n kautta 18.12.2020. Aloitteeseen on
vastattu kunnanhallituksessa 8.3.2021
Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:
Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä: eroamiseksi: Kihniön
kunnan kriisikuntastatuksen väistyttyä taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta
kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei ole enää ajankohtainen ja aloite
voidaan todeta loppuun käsitellyksi. Aloite etenee käsiteltäväksi seuraavaan
kunnanvaltuuston kokoukseen.
Kunnanvaltuusto toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 7 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan
luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 58 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja
vapautuvan luottamustoimen täyttäminen
Keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittu Hannu Tiainen on pyytänyt eroa
varajäsenen luottamustoimesta. Hannu Tiainen toimii vaaliasiamiehenä
kuntavaaleissa. Vaalilain 151 §:n mukaan "Puolueen tai valitsijayhdistyksen
vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskusvaali-lautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä."
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hannu Tiaiselle myönnetään ero
keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

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.
Keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valitun tulee olla mies.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että Hannu Tiaiselle myönnetään ero keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esteellisyys
Tiainen Hannu
Päätös
Hannu Tiainen esitti esteellisyytensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskusvaalilautakunnan
varajäseneksi valittiin Markus Koivisto.
Tiedoksi
Valittu, palkkahallinto
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§ 8 Eron myöntäminen luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien
täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 74 Eronpyyntö luottamustoimesta
Taina Hollo pyytää eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä sekä
keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.6. alkaen
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 jäsenenä kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee
olla nainen.
Liite 3 eronpyyntö
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Taina Hollolle myönnetään ero
kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, keskusvaalilautakunnan ja
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
varavaltuutetun Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

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 jäsenenä kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla nainen.
Keskusvaalilautakunnassa on jäsenenä kolme naista ja kaksi miestä. Valittu voi olla mies tai
nainen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Valtuusto
Pöytäkirja 1/2021

20 (25)

24.5.2021

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
• Taina Hollolle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä,
keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestäja ja hänen tilalleen
valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
• Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
varavaltuutetun Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskusvaalilautakunnan
jäseneksi valitiin Jussi Hellgrén ja tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Annina Leinonen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 9 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 82 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Liite 6 Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja laajennuksen ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Liite 1 Kaavamuutos- ja laajennus
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja laajennuksen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 10 Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021
saakka
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 93 Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen
31.7.2021 saakka
Laki kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Vaalilain (714/1998) 144
§:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13
päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntatvaaleissa valittavien valtuustojen
toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä
1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun
2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoittettu kunnan
luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta
lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu
kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun
luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan
luottamustoimesta erottamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai
luottamushenklön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun
mennessä. Luottamustoimesta voi erota kuntalain säännösten mukaisesti myös
pätevästä syystä (Kuntalaki 70 §).
Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että valtuuston
toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten
jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuoden 2021 heinäkuun
loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet
luottamushenkilöt elokuun 2021 valtuuston kokouksessa. Kuntalain 69 §:n
mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet
sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella
kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kui
tenkaan ole kunnan luottamushenkilö.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tiedoksi, että valtuutettujen ja valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi
2017 – 2021 valittujen muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden
toimikausi jatkuu vuoden 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka,
kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun 2021
valtuuston kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että valtuutettujen ja valtuuston toimikautta vastaavaksi
toimikaudeksi 2017 – 2021 valittujen muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden
toimikausi jatkuu vuoden 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän
tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun 2021 valtuuston kokouksessa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 11 Kihniön kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 86 Kihniön kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen
Kihniön kunnan ensimmäinen kotouttamisohjelma vuodelta 2016 on valmisteltu
yhteistyössä Kihniön kunnan, Pihlajalinnan sekä Ely- keskuksen kanssa.
Kotouttamisohjelma
tulee
ajankohtaiseksi
siinä
vaiheessa,
kun
turvapaikanhakijoille
myönnetään
maahanmuuttoviraston
taholta
lupa
turvapaikkaan ja he saavat valita vapaasti asuinkuntansa Suomessa.
Kotouttamisohjelma antaa tietoa maahanmuuttajien kanssa toimimisesta
yleensäkkin, eri viiteryhmistä ja hyödyllisistä viranomaiskontakteista.
Kotouttamisohjelman päivitys tulisi tapahtua noin kerran neljässä vuodessa.
Päivityksen
suurimmat
muutokset
ovat
tapahtuneet
linkkitietojen
ajantasaistamisessa ja henkilömuutoksissa sekä tilastotiedoissa. Perusrakenne
kotouttamisohjelmassa on pysynyt samana.
Liite 1 päivitetty ohjelma
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen 1 mukaisen Kihniön kunnan
kotouttamisohjelman hyväksymistä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi
ELY, marja.huttunen@ely-keskus.fi

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen Kihniön kunnan kotouttamisohjelman.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
ELY, marja.huttunen@ely-keskus.fi
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§ 12 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 mahdolliset ilmoitusasiat
tiedoksi.
Päätös
Kokouksessa jätettiin kaksi valtustoaloitetta, jotka lähetettiin valmisteluun:
• Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmä: Matonpesupaikka
• Kihniön SDP:n valtuustoryhmä: Kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön
päivittäminen
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