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Kunnanvaltuusto 2021-2025
Kokousaika

ma 23.8.2021 kello 18:00 - 19:00

Kokouspaikka

Puumilan Taitotalo

Osallistujat

Ala-Katara Severi
Markkola Juha-Matti
Wiinamäki Petteri
Pusa Leila
Alkkiomäki Jari
Jokioja Tiina
Jytilä Kirsi
Kärkelä Pilvi
Kivioja Antti
Koivisto Juha
Koivistoinen Hannu
Kuusela Rami
Niemi Marjo
Ojala Janne
Oksanen Silja
Shemeikka Mika
Silvennoinen Erja
Toivonen Katri
Törmä Leila
Soininen Kalle
Vierre Ulla

Puheenjohtaja: § 21-25, Jäsen
Puheenjohtaja, Jäsen
1. varapuheenjohtaja, Jäsen
2. varapuheenjohtaja, Jäsen
3. varapuheenjohtaja, Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Mäkelä Kristiina
Liukku Petri
Myllyniemi Tuula

Pöytäkirjanpitäjä
Kunnanjohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvoston
edustaja
Tekninen johtaja
Sivistystoimenjohtaja

Oraluoma Tarmo
Sillanpää Matti
Asiat

§21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33,
§34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46,
§47, §48

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Alkkiomäki Jari ja Jokioja Tiina

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Ala-Katara Severi

Markkola Juha-Matti

Mäkelä Kristiina
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 23.8.2021
Allekirjoitukset

Alkkiomäki Jari
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Jokioja Tiina

Paikka ja pvm:
Kihniö, 24.8.2021
Allekirjoitus

Päivi Shemeikka, toimistosihteeri
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Sisällysluettelo
§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 23 Hallintosäännön muuttaminen
§ 24 Suhteellisten vaalien lautakunnan vaali
§ 25 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
§ 26 Kunnanhallituksen vaali
§ 27 Tarkastuslautakunnan vaali
§ 28 Keskusvaalilautakunnan vaali
§ 29 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
§ 30 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
§ 31 Sivistyslautakunnan vaali
§ 32 Teknisen lautakunnan vaali
§ 33 Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen perusturvalautakunnan ja yksilöjaoston
jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien valinta
§ 34 Jäsenen valitseminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
§ 35 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan liiton edustajainkokoukseen vuonna 2021
§ 36 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen vaali
§ 37 Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
§ 38 Lakeuden jätelautakunnan vaali
§ 39 Jäsenen nimeäminen Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja
terveyslautakunnan ympäristöjaostoon
§ 40 Edustajan nimeäminen Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY)
yhtymäkokoukseen 2021-2025
§ 41 Edustajan nimeäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän (SATAEDU) yhtymäkokoukseen
2021-2025
§ 42 Jäsenehdokkaan valitseminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan
§ 43 Valtuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja toimikaudella 2021 - 2025
§ 44 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
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§ 45 Valtuustoryhmien muodostaminen
§ 46 Kauppakirjan hyväksyminen / Teknoseesam Oy
§ 47 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2021
§ 48 Muut asiat
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§ 21 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.
Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja,
ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on lähetetty 18.8.2021. 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 19 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Sovitaan pöytäkirjan tarkastuskäytännöstä. Pöytäkirja
tarkastetaan 23.8.2021 ja pidetään nähtävänä 24.8.2021 kunnan tietoverkossa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Jari Alkkiomäki ja Tiina Jokioja.
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§ 23 Hallintosäännön muuttaminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 124 Hallintosäännön muuttaminen
Sivistyslautakunnan kohdassa tulee tehdä kolme lisäystä sivistystoimenjohtajan
päätäntävaltaan.
Puolueet ovat päättäneet lisätä valtuustoon kolmannen varapuheenjohtajan, sitä
varten tulee tehdä muutos hallintosäännön pykälään 88. Teksti muutetaan
muotoon Valtuustossa on enintään kolme varapuheenjohtajaa.
Elinvoimatoimikunnan osallistuvuuden lisäämiseksi muutetaan hallintosäännön
pykälän 23:n ensimmäisen momentin tekstiä siten, että kunnanjohtaja osallistuu
elinvoimatoimikunnan
kokouksiin
asemansa
perusteella
ja
toimii
elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana. Muutoksen jälkeen ao. kohta kuuluu
seuraavasti: Kunnanhallituksen alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6
jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Elinvoimatoimikunnan kokouksiin
asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja toimii
elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana.
Lisäksi tekninen muutos pykälään 113. Muutetaan pykäläviittaus 148 § >> 151 §
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään
seuraavat muutokset:
30 §:ään lisätään sivistystoimenjohtajan toimivaltaan seuraavat kohdat
• tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 § mukaisen hallinnollisen
päätöksen, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän
opiskelija
• tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 § mukaisen hallinnollisen
päätöksen opiskelupaikan osoittamisesta sekä muut asuinkunnan
velvotteisiin liittyvät päätökset
• päättää perusopetuslain 20 §:n mukaisista poikkeuksellisista
opetusjärjestelyistä.
• Valtuuston toiminnan järjestelyt kohtaan muutetaan teksti "Valtuustossa
on enintään kolme varapuheenjohtajaa."
• § 23 elinvoimatoimikunnan tehtävät: 1 mom. muutetaan seuraavasti:
"Kunnanhallituksen alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä,
joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Elinvoimatoimikunnan kokouksiin
asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja
toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana."
• Tekninen muutos kohtaan P öytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen, § 113:
ssä muute- taan pykäläviittaus 148 >> 151 §:ssä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Oheisena muutosehdotukset
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:
30 §:ään lisätään sivistystoimenjohtajan toimivaltaan seuraavat kohdat
• tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 § mukaisen hallinnollisen päätöksen, jos
oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija
• tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 § mukaisen hallinnollisen päätöksen
opiskelupaikan osoittamisesta sekä muut asuinkunnan velvotteisiin liittyvät päätökset
• päättää perusopetuslain 20 §:n mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.
Valtuuston toiminnan järjestelyt § 88 kohtaan muutetaan teksti "Valtuustossa on enintään
kolme varapuheenjohtajaa."
§ 23 elinvoimatoimikunnan tehtävät: 1 mom. muutetaan seuraavasti: "Kunnanhallituksen
alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana.
Elinvoimatoimikunnan kokouksiin asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja toimii
elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana."
Tekninen muutos kohtaan P öytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen, § 113: ssä muute- taan
pykäläviittaus 148 >> 151 §:ssä.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 24 Suhteellisten vaalien lautakunnan vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 125 Suhteellisten vaalien lautakunnan vaali
Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena,
jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään se määrä, joka
saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä
yhdellä. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä
kunnallisvaaleista säädetään.
Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä
ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi
ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin
päätä.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan
valitaan toimikaudeksi 2021-2025 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä valituista jäsenistä nimetään puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valitaan toimikaudeksi
2021-2025 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valituista jäsenistä
nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat
luottamushenkilöt suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen
mukaisesti:
Varsinaiset jäsenet

Asema

Ryhmä

Varajäsenet

Ryhmä

Severi Ala-Katara

pj.

PS

Jari Alkkiomäki

KOK

Marjo Niemi

vpj.

KD

Silja Oksanen

KD

Juha-Matti Markkola

jäsen

KESK

Mika Korkiakoski

SDP

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Valtuusto
Pöytäkirja 3/2021

10 (41)

23.8.2021

Puheenjohtajaksi valittiin Severi Ala-Katara ja varapuheenjohtajaksi Marjo Niemi.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Valtuusto
Pöytäkirja 3/2021

11 (41)

23.8.2021

§ 25 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 126 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön (muutoksen jälkeen) mukaan valtuustossa on enintään kolme
varapuheenjohtajaa.
Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan
valtuuston yksimielisellä päätöksellä.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa kuntalain 18 §:n mukaisesti
puheenjohtajansa sekä I, II ja III varapuheenjohtajansa vaalin toimikaudeksi
2021-2025.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Valtuusto suorittaa kuntalain 18 §:n mukaisesti puheenjohtajansa sekä I, II ja III
varapuheenjohtajansa vaalin toimikaudeksi 2021-2025.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi valtuuston
puheenjohtajat valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
Asema

Ryhmä

Juha-Matti Markkola

pj.

KESK

Petteri Wiinamäki

1. vpj.

PS

Leila Pusa

2. vpj.

KD

Jari Alkkiomäki

3. vpj.

KOK

Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 26 Kunnanhallituksen vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 127 Kunnanhallituksen vaali
Kuntalain 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee jäsenet toimikauttaan
vastaavaksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa. (Vaalit siirtyivät huhtikuusta kesäkuuhun)
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (Kunta L 73 §)on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Kunnanhallituksen jäsenmäärä on hallintosäännön mukaan yhdeksän.
Kunnanhallituksessa on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja, jotka
kunnanvaltuusto nimeää jäsenistä.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021- 2025
kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021- 2025 kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä
sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat
luottamushenkilöt kunnanhallitukseen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
Varsinaiset jäsenet

Asema

Ryhmä

Varajäsenet

Ryhm ä

Hannu Koivistoinen

pj.

PS

Antti Kiivioja

PS

Erja Silvennoinen

vpj.

KESK

Leila Törmä

KESK

Janne Ojala

jäsen

PS

Jaakko Rytilä

PS

Severi Ala-Katara

jäsen

PS

Mikko Nevanperä

PS

Nina Niemenmaa

jäsen

PS

Tiina Jokioja

PS

Mika Shemeikka

jäsen

KESK

Antti Tarsia

KESK

Kirsi Jytilä

jäsen

KESK

Marketta Malin

KESK

Marjo Niemi

jäsen

KD

Silja Oksanen

KD

Katri Toivonen

jäsen

SDP

Rami Kuusela

SDP

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Koivistoinen ja ja varapuheenjohtajaksi Erja Silvennoinen.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 27 Tarkastuslautakunnan vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 128 Tarkastuslautakunnan vaali
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja
talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava,ovatko valtuuston aset-tamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä kunnassa että
kuntakonsernissa.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Hallintosäännön mukaan lautakunnassa on enintään 6 jäsentä.
Tarkastuslautakuntaan valitaan jäsen jokaisesta valtuustoon valitusta puolueesta.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuosien 2021-2025 hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämistä varten valitaan tarkastuslautakuntaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että vuosien 2021-2025 hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämistä varten valitaan tarkastuslautakuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
kolme muuta jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.
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Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat
luottamushenkilöt tarkastuslautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
Varsinaiset jäsenet

Asema

Ryhmä

Varajäsenet

Ryhmä

Juha Koivisto

pj.

PS

Jaakko Rytilä

PS

Pilvi Kärkelä

vpj.

KESK

Matti Niemelä

KESK

Jussi Hellgren

jäsen

KD

Annamaria Korhonen

KD

Teemu Ojala

jäsen

SDP

Mika Korkiakoski

SDP

Mailis Risku

jäsen

KOK

Meri Lepistö

KOK

Puheenjohtajaksi valittiin Juha Koivisto ja ja varapuheenjohtajaksi Pilvi Kärkelä.
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§ 28 Keskusvaalilautakunnan vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 129 Keskusvaalilautakunnan vaali
Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan kunnan
keskusvaalilauta-kunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä
varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet, jotka eivät ole
henkilökohtaisia, on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten
jäsenten sijaan.

Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtaja, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan
vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan
edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.
Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos valinta on yksimielinen
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan
toimikaudeksi 2021 – 2021 viisi jäsentä ja kuusi varajäsentä sekä määrää
valituiksi tulleista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet tulee asettaa siihen järjestykseen, jossa he
tulevat varsinaisten sijaan.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 viisi jäsentä ja
kuusi varajäsentä sekä määrää valituiksi tulleista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet tulee asettaa siihen järjestykseen, jossa he tulevat
varsinaisten sijaan.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat
luottamushenkilöt keskusvaalilautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
V arsinaiset jäsenet

Asema

Ryhmä

Varajäsenet

Ryhmä

Sirpa Kaikkonen

pj.

PS

1. Matti Tarsia

PS

Jussi Hellgren

vpj.

KD

2. Paavo Kohtala

KD

Salme Marttila

jäsen

KESK

3. Roosa Markkola

KESK
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Timo Talasoja

jäsen

SDP

4. Marja-Leena Aho

SDP

Mervi Alkkiomäki

jäsen

KOK

5. Marja Erkkilä 6. Mirkka Joensuu PS

KOK

Puheenjohtajaksi nimettiin Sirpa Kaikkonen ja varapuheenjohtajaksi Jussi Hellgrén.
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§ 29 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 130 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (25. 8. 2016/675) 4 §:n mukaan
valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta
valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan
väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt
65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava
henkilö.
Oikeusministeriön päätöksen mukaan Kihniön kunnasta valitaan yksi lautamies.
Varajäseniä ei valita.

Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee käräjäoikeuteen
toimikaudeksi 2021 – 2025 Kihniön kunnasta yhden lautamiehen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021 – 2025 Kihniön kunnasta yhden
lautamiehen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
käräjäoikeuden lautamieheksi Erja Silvennoisen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti .
Tiedoksi
Valittu, Pirkanmaan käräjäoikeus
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§ 30 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 131 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin
perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun
miehen toimeen on voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on kuluneena toimikautena ollut kuusi.
Varajäseniä ei valita.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 kuusi
kiinteistötoimitusten uskottua miestä.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 kuusi kiinteistötoimitusten uskottua
miestä.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi kuusi
kiinteistötoimitusten uskottua miestä valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
Asema

Ryhmä

Sini Hautamäki

jäsen

PS

Jarkko Peltomäki

jäsen

KESK

Niina Sillanpää

jäsen

KD

Pirjo Aho

jäsen

SDP

Tapani Risku

jäsen

KOK

Antti Kivioja

jäsen

PS

Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, maanmittauslaitos
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§ 31 Sivistyslautakunnan vaali
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025 yhdeksän jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valituista jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi
ja yksi varapuheenjohtaja
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat
luottamushenkilöt sivistyslautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
V arsinaiset jäsenet

Asema

Ryhmä

Varajäsenet

Ryhmä

Leila Törmä

pj.

KESK

Kalle Soininen

KESK

Mikko Nevanperä

vpj.

PS

Mirkka Joensuu

PS

Sirpa Kaikkonen

jäsen

PS

Ulla Vierre

PS

Jari Koskinen

jäsen

PS

Sami Leinonen-Jokioja

PS

Marketta Malin

jäsen

KESK

Tuula Myllyniemi

KESK

Amalia Yli-Kärkelä

jäsen

KESK

Roosa Markkola

KESK

Silja Oksanen

jäsen

KD

Taija Annala

KD

Mikael Koivukoski

jäsen

KD

Paavo Kohtala

KD

Arsi Haapamäki

jäsen

SDP

Mika Korkiakoski

SDP

Puheenjohtajaksi nimettiin Leila Törmä ja varapuheenjohtajaksi Mikko Nevanperä
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 32 Teknisen lautakunnan vaali
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 yhdeksän jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valituista jäsenistä yksi määrätään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat
luottamushenkilöt tekniseen lautakuntaan valtuustoryhmien sopimuk-sen mukaisesti:
Varsinaiset jäsenet

Asema

Ryhmä

Varajäsenet

Ryhmä

Petteri Wiinamäki

pj.

PS

Jaakko Rytilä

PS

Niina Sillanpää

vpj.

KD

Taija Annala

KD

Tiina Jokioja

jäsen

PS

Jaana Rahkola

PS

Antti Kivioja

jäsen

PS

Juha Koivisto

PS

Ulla Vierre

jäsen

PS

Sirpa kaikkonen

PS

Antti Tarsia

jäsen

KESK

Kalle Soininen

KESK

Erja Silvennoinen

jäsen

KESK

Kirsi Jytilä

KESK

Timo Aho

jäsen

KESK

Jarkko Peltomäki

KESK

Rami Kuusela

jäsen

SDP

Mika Korkiakoski

SDP

Puheenjohtajaksi valittiin Petteri Wiinamäki ja ja varapuheenjohtajaksi Niina Sillanpää.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 33 Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen perusturvalautakunnan ja
yksilöjaoston jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien valinta
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 134 Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen
perusturvalautakunnan ja yksilöjaoston jäsenten, varajäsenten ja
puheenjohtajien valinta
Kihniön ja Parkano ovat muodostaneet sosiaali-ja terveystoimen yhteistoimintaalueen vuonna 2015. Kihniön kunnan perusturvalautakunta on lakkautettu
1.10.2015 alkaen ja kuntien yhteinen toimielin kuuluu Parkanon kaupungin
organisaatioon.
Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan
muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän
hoitamisesta ja kuntayhtymä. Kuntalain 51 §:n mukaan kunta voi hoitaa tehtävää
yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin,
joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan
vastuukunnaksi. Vastuukunnaksi on sovittu Parkanon kaupunki.
Yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudesta valita
toimielimen jäseniä säädetään Parkanon kaupungin hallintosäännössä.
Perusturvalautakunta
Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen
perusturvalauta- kunnassa on kahdeksan (8) jäsentä. Vastuukunta Parkano
valitsee lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja Kihniö kolme (3) jäsentä, joista yksi toimii
lautakunnan varapuheenjohtajana. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä
koskevan sopimuksen asianomaista määräystä.
Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka käyttää sosiaalilainsäädännössä
määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan
kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Jaostossa on
kolme (3) jäsentä, joista Parkanon kaupungilla on kaksi (2) jäsentä ja Kihniön
kunnalla yksi (1) jäsen. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston
jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenet
yhteiseen toimielimeen 2021-2025 valtuustokaudeksi seuraavasti:
- perusturvalautakuntaan kolme jäsentä ja joista yksi toimii lautakunnan
varapuheenjohtajana ja kolme henkilökohtaista varajäsentä. Näistä tulee olla
kaksi mies- ja yksi naispaikkaa.
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- yksilöjaostoon perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta
yksi jäsen, joka toimii samalla jaoston varapuheenjohtajana ja yksi
henkilökohtainen varajäsen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee jäsenet yhteiseen toimielimeen 2021-2025
valtuustokaudeksi seuraavasti:
- perusturvalautakuntaan kolme jäsentä ja joista yksi toimii lautakunnan varapuheenjohtajana
ja kolme henkilökohtaista varajäsentä. Näistä tulee olla kaksi mies- ja yksi naispaikkaa.
- yksilöjaostoon perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta yksi jäsen, joka
toimii samalla jaoston varapuheenjohtajana ja yksi henkilökohtainen varajäsen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat
luottamushenkilöt perusturvalautakuntaan (yta) valtuustoryhmien sekä yta-alueen sopimuksen
mukaisesti:
Varsinaiset jäsenet

Asema

Ryhmä

Varajäsenet

Ryhmä

Pilvi Kärkelä

vpj.

KESK

Amalia Yli-Kärkelä

KESK

Jaakko Rytilä

jäsen

PS

Sami Leinonen-Jokioja

PS

Jari Alkkiomäki

jäsen

KOK

Tero Pystykoski

KOK

Varapuheenjohtajaksi nimettiin Pilvi Kärkelä.
PeTu yksilöjaosto
Pilvi Kärkelä

jäsen

KESK

Jari Alkkiomäki

Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, Parkanon kaupunki
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§ 34 Jäsenen valitseminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 135 Jäsenen valitseminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen
neuvottelukuntaan
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 § mukaan valtuusto valitsee
poliisilaitosten neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.
Sisä-Suomen poliisilaitos pyytää jokaista toimialueensa kuntaa nimeämään
neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että poliisin neuvottelukuntaan valitaan
toimikaudeksi yksi jäsen ja varajäsen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
teija.koivunen@poliisi.fi

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että poliisin neuvottelukuntaan valitaan toimikaudeksi 2021-2025
yksi jäsen ja varajäsen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi poliisin
neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Janne Ojala ja varajäseneksi Juha Luomalahti
valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, Sisä-Suomen poliisi
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§ 35 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan liiton edustajainkokoukseen vuonna
2021
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 136 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan liiton edustajainkokoukseen
vuonna 2021
Pirkanmaan liiton perussopimuksen mukaisesti kuntien edustajainkokous
pidetään kuntavaalien jälkeisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Kuntien
edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Maakuntavaltuuston valinta aloitetaan kutsumalla koolle edustajainkokous. Tätä
varten Pirkanmaan liitto pyytää kuntia nimeämään edustajansa ja
henkilökohtaiset varaedustajansa 30.8.2021 järjestettävään Pirkanmaan liiton
edustajainkokoukseen.
Pirkanmaan liiton perussopimuksen 4 §:n mukaan Kihniön kunnasta
edustajainkokoukseen valitaan yksi edustaja ja hänelle henkilökohtainen
varajäsen.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varaedustajan Pirkanmaan liiton vuoden 2021
edustajainkokoukseen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Pirkanmaan liitto

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan
Pirkanmaan liiton vuoden 2021 edustajainkokoukseen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi Pirkanmaan
liiton edustajain kokoukseen edustajaksi Erja Siilvennoisen ja henkilökohtaiseksi
varaedustajaksi Juha-Matti Markkolan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, Pirkanmaan liitto
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§ 36 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 137 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
jäsenen vaali
Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Jäsenkuntien
päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää joko kuntayhtymän yhtymäkokous tai
perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin. Ylimpänä
toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäsenet jäsenkunnan valtuusto
perussopimuksen
mukaisesti
valitsee.
Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan Kihniön kunnasta valitaan
kuntayhtymän valtuustoon yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä.
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on
vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei
kuitenkaan ole 72 §:ssä tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään
pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Valintoja suoritettaessa
tulee huomioida myös tasa-arvolain 4 a §:n säännös. Tiedot pyydetään
23.8.2021 mennessä.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021 - 2025
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@pshp.fi

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021 - 2025 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsiPirkanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon jäseneksi Pilvi Kärkelän ja varajäseneksi Jari
Alkkiomäen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, PSHP
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§ 37 Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 138 Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
Suomen Kuntaliiton ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kun ta vaalien
jälkeisenä vuonna valittava valtuuskunta. Valtuuskunnan jäsenet valitaan
vaaleilla, joihin vaalipiirin kuntapäivät nimeävät ehdokaslistat. Suomen
Kuntaliiton jäsenkunnat valitsevat edustajansa vaalipiiri kohtaisille kuntapäiville
väkiluvun mukaisessa suhteessa kunta koko ryhmittäisen kiintiöinnin perusteella
siten, että kunnalla on vähintään yksi, enintään neljä edustajaa.
Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään Helsingissä lokakuussa
2021. Kokouskutsut lähetetään elokuussa 2021.
Jäsenkunnat saavat valita edustajia vaalipiirin kuntapäiville väestötietolain
mukaisen väestötietojärjestelmän kuntavaaleja edeltävän vuoden vaihteen
asukasluvun perusteella. Kihniön kunnan asukasluku 31.12.2020 oli 1821. Alle
10 000 asukkaan kunta nimeää kunta päiville yhden edustajan
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle
varahenkilön Pirkanmaan vaalipiirin kuntapäiville 2021.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle varahenkilön Pirkanmaan vaalipiirin
kuntapäiville 2021.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja
valitsivaalipiirikohtaisille kunta-päiville edustajaksi Juha-Matti Markkolan ja varaedustajaksi
Petteri Wiinamäen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, Kuntaliiton verkkolomake https://link.webropolsurveys.com/S/
92E3289CF8689B74

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Valtuusto
Pöytäkirja 3/2021

28 (41)

23.8.2021

§ 38 Lakeuden jätelautakunnan vaali
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 139 Lakeuden jätelautakunnan vaali
Lakeuden jätelautakunnan toiminta-alue kattaa 1.1.2013 alkaen Alavuden,
Ilmajoen, Kuortaneen, Kurikaa, Kihniön, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kunnat.
Isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimi-alueellaan
asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.
Lakeuden jätelautakunnan johtosäännön mukaan jokaisella jäsenkunnalla on
edustaja jätelautakunnassa, 1 edustaja ja varaedustaja alkavaa 25 000 asukasta
kohden.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Lakeuden
jätelautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee Lakeuden jätelautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 yhden
varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi Lakeuden
jätelautakuntaanjäseneksi Tiina Jokiojan ja varajäseneksi Jaana Rahkolan valtuustoryhmien
sopimuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, Lakeuden jätelautakunta
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§ 39 Jäsenen nimeäminen Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen
sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostoon
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 140 Jäsenen nimeäminen Sastamalan kaupungin yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostoon
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Sotesi, huolehtii Sastamalan,
Punkalaitumen,
Ikaalisten,
Parkanon
ja
Kihniön
alueilla
ympäristöterveydenhuollon yleisestä terveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta
ja eläinsuojelusta sekä ympäristönsuojelusta Sastamalassa ja Punkalaitumella.
Sastamalan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on ympäristöjaosto, jossa on
kolme jäsentä ja kolme varajäsentä, kaksi Sastamalan kaupungista ja yksi
Punkalaitumen kunnasta. Edellä mainittujen lisäksi Ikaalisten kaupunki,
Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta valitsevat jokainen yhden jäsenen sekä
hänelle varajäsenen. Nämä osallistuvat ympäristöjaoston kokouksiin silloin, kun
käsittelyssä on ao. kuntia koskevia asioita tai koko yhteistoiminta-aluetta
koskevia asioita. Jäsenten valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain
vaatimukset.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää ympäristöjaostoon jäsenen ja
hänelle varajäsenen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto nimeää ympäristöjaostoon yhden jäsenen ja varajäsenen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi Sastamalan
kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostoon
jäseneksi Silja Oksasen ja varajäseneksi Jaakko Jytilän.
Tiedoksi
Sastamala
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§ 40 Edustajan nimeäminen Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän
(SASKY) yhtymäkokoukseen 2021-2025
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 141 Edustajan nimeäminen Sastamalan seudun
koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokoukseen 2021-2025
Kunntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Jäsenkuntien
päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää joko kuntayhtymän yhtymäkokous tai
perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäsenet jäsenkunnan
valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee. SASKY koulutuskuntayhtymä
kokoontuu syyskuussa päättämään muun muassa yhtymähallituksen ja
tarkastuslautakunnan kokoonpanosta toimikaudelle 2021 - 2025.
Tarkempi kokousajankohta päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin. Jäsenkuntia
pyydetään nimeämään yksi yhtymäkokousedustaja ja hänelle henkilökohtainen
varaedustaja.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen valitsee jokaiseen
kokoukseen yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sasky

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus valitsee jokaiseen kokoukseen
yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 41 Edustajan nimeäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän (SATAEDU)
yhtymäkokoukseen 2021-2025
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 142 Edustajan nimeäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän
(SATAEDU) yhtymäkokoukseen 2021-2025
Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Jäsenkuntien
päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää joko kuntayhtymän yhtymäkokous tai
perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.
Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäsenet jäsenkunnan
valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee.
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa
vuodessa, kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän
perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymäkokoukseen yhden (1)
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen valitsee jokaiseen
kokoukseen yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
sataedu@sataedu.fi

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus valitsee jokaiseen kokoukseen
yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.
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§ 42 Jäsenehdokkaan valitseminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen
neuvottelukuntaan
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 143 Jäsenehdokkaan valitseminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen
neuvottelukuntaan
Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakuntien
yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, jonka jäsenet valitaan viimeisimmän
kunnallisvaalin tuloksen perusteella.
Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet, Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolme jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä muista kunnista yhteensä neljä jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenet ja varajäsenet valitaan Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja muiden
kuntien kesken kiertävästi yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti.
Neuvottelukunta
nimetään
Tampereen
kaupunginhallituksessa
kuntien
ehdotusten mukaisesti. Tampereen kaupunginhallitus valitsee neuvottelukunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta. Neuvottelukunnan tehtävänä on
tehdä
ehdotus
talousarvioksi
ja
taloussuunnitelmaksi,
ehdotus
palvelutasopäätökseksi sekä muita ehdotuk- sia pelastustoimen kehittämiseksi.
Lisäksi neuvottelukunta seuraa pelastuslaitoksen toimintaa ja kehittämistä.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää Kihniön kunnan jäsenehdokkaan
Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan 1.8.2021 alkavaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@tampere.fi, saija.micklin@tampere.fi

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto nimeää Kihniön kunnan jäsenehdokkaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen
neuvottelukuntaan 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja nimesi Kihniön
kunnan jäsenehdokkaaksi Ulla Vierteen (varajäsen).
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto, Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kirjaamo@tampere.fi
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§ 43 Valtuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja toimikaudella 2021 - 2025
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 145 Valtuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja toimikaudella
2021 - 2025
Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston
puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia
on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään
vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava
käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Esityslistan liitteitä
julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan
asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Esityslista voidaan lähettää sähköisesti, jos
kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä.
Kutsu lähetetään kullekin valtuutetulle, viidelle varavaltuutetulle sekä niille, joilla
on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnanvaltuuston kokouksesta
voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta -lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen
paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.
Hallintosäännön 97 §:n mukaan, Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on
esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava
esteestä tai esteelli syydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Varajäsenen kutsumista ja kokousmateriaalin toimittamista varten toimielimen
sihteerin on tarpeen olla tietoinen muutoksista toimielimen kokoonpanossa niin
paljon ennen kokousta kuin se on mahdollista. Varavaltuutetu kutsutaan
kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystä.
Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana päivänä ja julkaistaan
tarkastusta seuraavana päivänä tietoverkossa.
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin.
Kunnanhallitus esittää, että toimikautena 2017 – 2021 valtuuston kokousilmoitus
julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Kokouskutsu voidaan
lähettää valtuutetuille myös sähköisesti.

Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
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1. Valtuuston esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla samana päivänä, kun
kokouskutsu ja esityslista lähetetään valtuutetuille. Kokouksesta voidaan
ilmoittaa Ylä-Satakuntalehdessä.
2. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään valtuutetuille ja
valtuustoryhmien ensimmäiselle varajäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta.
3.valtuuston pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla tarkastamisen jälkeisenä
arkipäivänä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
1. Valtuuston esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla samana päivänä, kun kokouskutsu
ja esityslista lähetetään valtuutetuille. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä.
2. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään valtuutetuille ja valtuustoryhmien
ensimmäiselle varajäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus
vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta.
3.valtuuston pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla tarkastamisen jälkeisenä arkipäivänä.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.
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§ 44 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 146 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla (verkkosivun ilmoitustaulu), kunnanviraston ilmoitustaululla sekä
tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla, kuten Ylä-Satakunta
lehdessä. Ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja virallisia kuulutuksia, joita
lainsäädäntö edellyttää.
Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla. Yleinen tietoverkko on ilmoitusten pääkanava. Kuntalaki jättää kunnalle
laajan harkintavallan vapaaehtoisesta tiedottamisesta päätettäessä.
Kunnan ilmoitukset Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta,
jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on
poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
Muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla kunnan ilmoitustaululla julkaistaan
jatkossakin valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten ilmoituksia.
Kuulutus haettavana olevista viroista ja toimista julkaistaan kunnan verkkosivun
ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan mukaan täyttävän viranomaisen sopivaksi
katsomassa sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä. (ns. lyhennetty ilmoitus,
viittaus kunnan verkkosivun täysversioon) sekä TE-toimiston Avoimet työpaikat palvelussa.

Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset toimikaudella 2021 –
2025 saatetaan tiedoksi kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan
mukaan Ylä-Satakunta tai muissa lehdissä.
Haettavana olevat virat ja toimet julkaistaan kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun
lisäksi sanomalehdessä, alan ammattilehdessä ja Te-palveluissa täyttävän
viranomaisen harkinnan mukaan.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Hallintokunnat
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Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ilmoitukset toimikaudella 2021 – 2025 saatetaan
tiedoksi kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan mukaan Ylä-Satakunta tai
muissa lehdissä.
Haettavana olevat virat ja toimet julkaistaan kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi
sanomalehdessä, alan ammattilehdessä ja Te-palveluissa täyttävän viranomaisen harkinnan
mukaan.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.
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§ 45 Valtuustoryhmien muodostaminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 155 Valtuustoryhmien muodostaminen
Hallintosäännön 89 §:ssä on valtuustoryhmien muodostamisesta säädetty
seuraavaa:
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava
valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien
valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2
momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton.
Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden
valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen
valtuustoryhmän nimeen.
Valtuustoryhmän asemasta kokouksessa on säädetty hallintosäännön
puheenvuoroja koskevassa 105 §:ssä.
Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta esitellään valtuuston
kokouksessa.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi jätettävät ilmoitukset
valtuustoryhmien muodostamisesta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi jätettävät ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.
Päätös
Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuustoryhmien kokoonpanon.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
pj. Petteri Wiinamäki
vpj. Janne Ojala
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Keskustan valtuustoryhmä
pj. Leila Törmä
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
pj. Leila Pusa
Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä
pj. Katri Toivonen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
pj.Jari Alkkiomäki
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§ 46 Kauppakirjan hyväksyminen / Teknoseesam Oy
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 147 Kauppakirjan hyväksyminen / Teknoseesam Oy
Kunnanjohtaja ja Teknoseesam Oy ovat neuvotelleet lisämaan ostomisesta
yrityksen käyttöön teollisuusalueelta. Kysessä on noin 4900 m2 suuruinen
määräala Kihniön kunnassa sijaitsevasta Järventausmaa -nimisestä tilasta
250-403-3-134.Kauppahinta on kahdeksantuhattaviisisataa (8.500,00) euroa.
Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupanteon yhteydessä.
Muut kaupan ehdot näkyvät liitteenä olevasta kauppakirjasta.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan kauppakirjan ja esittää sitä edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle
myönnetään oikeus tehdä sopimuksen tarvittavia teknisluontoisia muutoksia ja
korjauksia.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan. Lisäksi kunnanjohtajalle
myönnetään oikeus tehdä sopimuksen tarvittavia teknisluontoisia muutoksia ja korjauksia.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Asianosaiset, taloustoimisto
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§ 47 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2021
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion seuranraportit toimitetaan
valtuustolle puolivuosittain.
Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Oheisena toteuma.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee toteuman tiedokseen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.
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§ 48 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.
-Valtuustoseminaari 22.9.2021 klo 17 - 20
-Sote-seminaari päivä vielä avoin joko 4.10 tai 11.10.
- Luottamushenkilökoulutusten esitteet ja aikataulut tiedoksi

Päätösehdotus
Valtuusto merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

