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Kunnanvaltuusto 2021-2025
Kokousaika

ma 8.11.2021 kello 18:00 - 19:35

Kokouspaikka

Puumilan Taitotalo

Osallistujat

Markkola Juha-Matti
Wiinamäki Petteri
Pusa Leila
Ala-Katara Severi
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
Kaikkonen Sirpa
Yli-Kärkelä Amalia

Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Mäkelä Kristiina
Kujansuu Johanna
Leino Lotta
Liukku Petri
Ojala Leena

Pöytäkirjanpitäjä
Toimistoinsinööri
Nuorisovaltuuston edustaja
Kunnanjohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvoston
edustaja
Sivistystoimenjohtaja

Sillanpää Matti
Asiat

§49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ala-Katara Severi ja Jytilä Kirsi

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Markkola Juha-Matti

Mäkelä Kristiina
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 8.11.2021
Allekirjoitukset

Ala-Katara Severi
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Jytilä Kirsi

Paikka ja pvm:
Kihniö, 9.11.2021
Allekirjoitus

Päivi Shemeikka, toimistosihteeri
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Sisällysluettelo
§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 51 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa
§ 52 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
§ 53 Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Kihniössä
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§ 49 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 3.11.21. 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 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat
Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 8.11. ja pidetään nähtävänä
9.11.2021 kunnan tietoverkossa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä.
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§ 51 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus 2021-2025

§ 159 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan
huomioista tarkastuskertomuksessa
Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020
arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5
§:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa
aihetta.
Hallintokunnilta pyydetään lausuntoa seuraaviin asioihin:
• Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistökartoitusta ja kiinteistön
luokittelua koskevaa työtä jatketaa suunnitelmallisesti
• Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön vartaan riittävät resurssit.
• Tietotekniikan hyödyntäminen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
kunnan toiminnassa haetaan edelleen uusia sähköisiä toimintatapoja,
joilla voidaan parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta.
• Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että koronaepdemian vaikutuksia
toimintaan ja talouteen analysoidaan koko kunnan
näkökulmasta.Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä myös, että pandemian
vaikutukset toimintaan ja talouteen sekä erilaiset kertaluontoiset erät
huomioidaan tulevan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa.
Sivistyslautakunta on antanut lausunnon 23.6.2021 (lausunto edelllä)
Kunnanhallitus vastaa ostaltaan seuraavaa:
Lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön riittävät resurssit
Asiaan liittyen on tehty valtuustoaloite (Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi
lapsiperheiden kotipalveluun), jonka vastauksen yhteydessä asiaa on tarkasteltu
tarkemmin. Perusturvalautakunta yta antoi lausunnon (PETULTK 11.03.2021 §
8), jossa todetaan, että " resurssit ovat riittäneet vastamaan palvelun kysyntään.
On selvää, että jos palvelua lisätään sen kysyntä myös kasvaa aivan samoin
kuin muidenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden."
Parkanon kaupunki vastaa ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön palvelun
tuottamisesta yhdessä Kolmostien Terveyden kanssa. Kihniön kunnalla on
oikeus saada riittävä informaatio palvelun riittävyydestä sen tuottajalta.
Tietotekniikan hyödyntäminen
Kunnanhallitus
on
siirtynyt
sähköiseen
kokouskäytäntöön,
jossa
kokousmateriaalit lähetetään sähköisesti. Myös teams-kokousvalmius on nyt
hallinnon käytössä, jolloin kokouksia voidaan pitää etänä. Kotisivujen sisällön
lisääminen ja tarkistaminen on ajankohtaista, samoin intran käytön kehittäminen.
Resurssien vähyys haittaa kehitystoimintaa.
Koronaepdemian vaikutuksia toimintaan ja talouteen analysoidaan koko kunnan
näkökulmasta
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Tulevan talousarvion laadinnassa käytetään valtionosuuksien ja verotulojen
arvioina valtionvarainministeriön ja kuntaliiton ennusteita, joissa on huomioitu
koronatukien väheneminen. Talousarvio laaditaan toiminnan perusteella menot ja
tulot huomioiden.
Tekninen lautakunta esittää vastauksensa suoraan tarkastuslautakunnalle 15.9.
mennessä.

Päätösehdotus
Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta, valtuusto

Tarkastuslautakunta 22.9.2021
Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5 § mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto vuoden
2019 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.
Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2020 arviointikertomuksen kokouksessaan 21.6.2021.
Kunnanvaltuusto on tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti edellyttänyt, että
kunnanhallitus antaa selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä 15.9.2021
mennessä.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy läpi vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnot ja
keskustelee kunnanhallituken valtuustolle antamasta selvityksestä.
Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnot ja
keskusteli kunnanhallituken valtuustolle antamasta selvityksestä.
________
Tekninen lautakunta käsitteli lausuntonsa 14.9.2021 ja antoi selvityksen suoraan
tarkastuslautakunnalle:
Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan
kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota
kiinteistökartoituksen ja kiinteistöjen luokittelun jatkamiseen, sähköisiin toimintatapoihin sekä
koronapandemian vaikutuksiin tulevaisuuteen.
Kiinteistökartoitusta jatketaan yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Kiinteistörekisteriä
päivitetään koko ajan sieltä puuttuvien rakennusten osalta. Kiinteistöjen omistajat ovat myös
ilmoitelleet puuttuvia rakennuksia ja hakeneet lupia rakennuksille. Kiinteistökartoituksen
avuksi suoritettiin ilmakuvaus.
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Koronapandemia ja sen tuomat muutokset ovat ohjanneet myös teknisessä toimessa
sähköisten toimintatapojen ja digitaalisuuden aktiiviseen opiskeluun ja niiden hyödyntämiseen
työyhteisössä ja muussakin kanssakäymisessä. Opitut toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen
työntekijöiden arkeen. Myös etäneuvottelut ja etätyöt kaikkine puutteineenkin mahdollistavat
työajan käyttämisen tehokkaammin.
Teknisen toimen alueella ei talouteen vaikuttavia kertaeriä tai vastaavia korvauksia
pandemian vuoksi ole. Talousarviota laadittaessa tulee kuitenkin huomioida kustannusten
yleinen nousu toiminnoissa ja tarvikkeissa.
Sivistyslautakunta § 61 23.5.2021
Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan
kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sähköisiin
toimintatapoihin sekä koronapandemian vaikutuksiin tulevaisuuteen.
Koronapandemia ja sen tuomat muutokset koulutyöhön ovat ohjanneet sivistystoimessa
sähköisiä toimintatapojen ja digitaalisuuden aktiiviseen opiskeluun ja niiden hyödyntämiseen
opetuksessa ja muussakin kanssakäymisessä. Opitut toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen
työntekijöiden arkeen. Myös etäneuvottelut ja etätyöt kaikkine puutteineenkin mahdollistavat
työajan käyttämisen tehokkaammin.
Valtionosuuksien ja erilaisten koronapandemian perusteella maksettujen erityisavusten osalta
tulee huomioida, että koronapandemiasta saattaa tulla kuluja vielä tulevinakin vuosina, mutta
valtio ei niitä erikseen enää välttämättä korvaa, koska korvaukset on jo kerran maksettu.
Tähän tulee kunnan tulevissa talousarvioissa varautua.
Koronapandemian ja siitä aiheutuneiden etäopetusjaksojen vaikutukset näkyvät lasten ja
nuorten ongelmina sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Näiden korjaamiseen on ollut
valtiolta haettavana erityisavustuksia, joita on haettu ja osittain saatukin. Näiden ongelmien
korjaantumista pitää tarkastella tulevinakin vuosina ja ohjata siihen riittävä resurssi.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi kunnnahallituksen antaman selvityksen
vuoden 2020 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 52 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
Edeltävä käsittely

Tekninen lautakunta

§ 50 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
§ 50 Tilalla 250-403-7-212 käynnissä oleva asemakaavan muutos on edennyt
ehdotusvaiheeseen. Tammikuussa käsitellyn Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman jälkeen pyydettiin viranomaislausunnot, joiden pohjalta
kaavan laatija on tehnyt muutokset kaavaehdotukseen. Pirkanmaan ELY-keskus
on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Kihniön kunnassa ei ole
yleiskaavaa. Myös auto- ja leikkipaikkojen rajaamista esitetään sekä selvitystä
lumen varastoinnista ja hulevesistä.
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle,
että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää
lausunnot.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 27.9.2021 § 186
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja esittää sitä edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteenä 2 muutosehdotus
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy laaditun kaavamuutoksen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 53 Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä
Kihniössä
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus 2021-2025

§ 197 Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä
yhteisöiltä Kihniössä
Nerkoon Metsästäjät ry, Mäkikylän Metsästäjät ry, Kihniön Eränkävijät ry,
Kihniönkylän Eräveikot ry, Kankarin Metsästysseura ry, Pohjois-Kihniön
Metsästysseura ry, Kihniön Vapaaseurakunta, Kihniön Saalem-yhdistys, Kihniön
VPK ry, Kihniön Nuorisoseura ry ja Aseman ja Niskoksen kyläseura esittävät
kiinteistöveron poistamista Kihniön kunnan alueella toimivilta yleishyödyllisiltä
yhteisöiltä.
Em. yhdistykset perustelevat aloitetta seuraavasti:
• Yli 87 % Suomen kunnista ei kerää kiinteistöveroa yleishyödyllisiltä
yhteisöiltä mm. yhdistyksiltä.
• Kunnan budjettiin verokertymällä ei ole kovin suurta merkitystä, mutta
yhdistysten vuosimenoihin ja budjettiin sillä voi olla hyvinkin suuri vaikutus
• Kuntastrategian yksi painopistealue on asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen ja osana tätä on kolmannen sektorin tukeminen.
Mielestämme kiinteistöverotuksen kohdentaminen yhdistyksiin ei ole
linjassa tämän pyrkimyksen kanssa
• Yhdistyksen toimintamahdollisuuksien turvaaminen ja parantaminen luo
mahdollisuuksia myös strategian toiveisiin yhteisöllisyyden lisäämisestä ja
osaltaan parantaa kuntamme vetovoimaisuutta kausiasukkaiden ja
matkailijoiden silmissä.
Yhdistykset toivovat aloitteen saavan laajan kannatuksen ja johtavan
yleishyödyllisten yhteisöjen kannalta positiiviseen päätökseen lopettaa
kiinteistöveron kerääminen mahdollisimman nopealla aikataululla.
Vastaus aloitteeseen:
Yhdistykset ja yhteisöt eivät automaattisesti ole yleishyödyllisiä.
Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakeutua verohallintoon tekemällään hakemuksella
yleishyödyllisiksi. Ohjeet tästä löytyvät verohallinnon www- sivuilta.
Yleishyödyllisiksi hakeminen tarkoittaa sitä, että niihin sovelletaan alempaa
kiinteistöveroprosenttia. Kihniössä yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä
1,10 % ja yleishyödylliseksi haetun kiinteistön osalta se on 0,44 %. eli
huomattavasti edullisempi.
Kunta kerää kiinteistöveroina yleishyödyllisiltä yhteisöiltä vuosittain noin 3.500 –
4.000 euroa.
Kunnanvaltuusto päättää kerran vuodessa loka- / marraskuussa kunnan alueelta
perittävien kiinteistöverojen tason ja mm. myös siitä peritäänkö yleishyödyllisiltä
yhteisöiltä kiinteistöveroa.
Muutoksenhakua ja vapautusta kiinteistöverosta haetaan erikseen
verohallinnolta, jolle kunta on vapaaehtoisesti luovuttanut toimivallan voimassa
olevan lain mukaisesti.
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Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle aloitteen tiedoksi päätöksentekoaan
varten ja esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Esteellisyys
Mäkelä Kristiina, Ojala Janne, Koivistoinen Hannu, Wiinamäki Petteri, Toivonen
Katri ( Hallintolaki 28 § kohta 5)
Päätös
Esteelliset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Erja Silvennoinen tämän asian ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen tiedoksi ja päätää, että aloite todetaan loppuun
käsitellyksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 54 Kiinteistöverot vuodelle 2022
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus 2021-2025

§ 198 Kiinteistöverot vuodelle 2022
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin
suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden
tulovero-prosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava
vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.
Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit vuodelle 2022 ovat
seuraavat:
1.Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00
2.Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00
3.Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00
4.Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00
Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa,
jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakentamattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä.
Kunta voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus
on enintään 3,10 %.
Kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä on tehty aloite.
Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat (koko maan ja
Pirkanmaan luvut ovat keskiarvoja):

erolaji

Kihni
ö

Pirkanma
a

Koko maa

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,10

1,15

1,08

Vakituisten asuntojen veroprosentti

0,55

0,57

0,50

Muiden asuinrakennusten
veroprosentti

1,10

1,12

1,20

Yleishyödylliset yhteistöt veroprosentti

0,44

Voimalaitosten veroprosentti

2,85

Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavat
kiinteistöveroprosentit:
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1. yleinen 1,10
2. vakituiset asuinrakennukset 0,55
3. muut asuinrakennukset 1,10
4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44
5. voimalaitokset 2,85
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle
rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.
Päätös
Keskustelun aikana Mika Shemeikka esitti yleishyödyllisten yhteisöjen
veroprosentiksi 0. Erja Silvennoinen ja Janne Ojala kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja päätti äänestystavaksi kädennostoäänestyksen. Esittelijän
ehdotus ei saanut kannatusta, Shemeikan ehdotus sai 9 ääntä ja tuli näin ollen
hallituksen päätökseksi.
Tiedoksi
Verohallinto

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:
1. yleinen 1,10
2. vakituiset asuinrakennukset 0,55
3. muut asuinrakennukset 1,10
4. yleishyödylliset yhteisöt 0
5. voimalaitokset 2,85
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei
määrätä erillistä veroa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 55 Vuoden 2022 tuloveroprosentti
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus 2021-2025

§ 199 Vuoden 2022 tuloveroprosentti
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista
sekä muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä
tuloveroprosentin suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 ja Pirkanmaalla
se on 20,71 %.
Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin,
jonka mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin
0,50 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50.
Vuodelle 2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.
Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan kunnallisveroa kertyy Kihniössä
kuluvana vuonna noin 270.000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Vuodelle
2022 ennusteen mukaan kunnallisveroa kertyisi noin 85.000 euroa enemmän
kuin kuluvana vuonna.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi
vuodelle 2022 määrätään 21,50 %.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Verohallinto

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 määrätään
21,50 %.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Verohallinto, Kuntaliitto
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§ 56 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen
Edeltävä käsittely
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§ 200 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen
Edesmennyt Antti Tarsia tuli kevään 2021 kuntavaaleissa valituksi
kunnanvaltuutetuksi. Antti Tarsia valittiin myös teknisen lautakunnan,
elinvoimatoimikunnan ja Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n hallituksen jäseneksi sekä
Kehitys-Parkki Oy:n hallitukseen vuosille 2024-2025.
Kuntalain 17 §:n 2. mom. mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen
vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut,
valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi
asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen
varavaltuutetun.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos
varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan
keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä
uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.
Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää:
• valita Antti Tarsian tilalle jäsenen
-elinvoimatoimikuntaan
-Kehitys-Parkki Oy:n hallitukseen vuosille 2024-2025
- nimetä hallitusjäsenehdokkaan Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n hallitukseen
pykälässä 206
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
• tekniseen lautakuntaan valitaan varsinainen jäsen Tarsian tilalle
• valtuuston puheenjohtaja kutsuu Antti Tarsian sijaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi Suomen Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Matti
Niemelän.
• valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään
uuden varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Elinvoimatoimikuntaan valittiin Jarkko Peltomäki. Keskustelun aikana Erja
Silvennoinen esitti Pilvi Kärkelää Kehitys-Parkin hallitukseen vuosille 2024-2025.
Janne Ojala esitti, että Petteri Wiinamäki valitaan koko nelivuotiskaudeksi.
Puheenjohtaja teki äänestysjärjestysesityksen, noudatetaan
kädennostoäänestystä. Janne Ojalan esitystä kannatti viisi jäsentä ( Ojala, AlaKatara, Niemenmaa, Niemi ja Koivistoinen) ja Erja Silvennoisen esitystä kannatti
neljä jäsentä (Silvennoinen, Shemeikka, Jytilä ja Toivonen). Hallituksen
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päätökseksi tuli Ojalan ehdotus eli Petteri Wiinamäki valittiin Kehitys-Parkkin
hallitukseen toimikaudeksi 2022-2025.
Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut ja yhteisöt

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
• tekniseen lautakuntaan valitaan varsinainen jäsen Tarsian tilalle
• valtuuston puheenjohtaja kutsuu Antti Tarsian sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Suomen Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Matti Niemelän.
• valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Teknisen lautakunnan jäseneksi
vaittiin Mika Shemeikka.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 57 Hallintosäännön muutos / tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus 2021-2025

§ 202 Hallintosäännön muutos / tiedonhallintamalli ja
asiakirjajulkisuuskuvaus
Hallintosääntömuutoksessa on luvussa 7 huomioitu, että Laki julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020 ja sitä sovelletaan
viranomaisen tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön. Laki tuo mukanaan
uusia velvoitteita ja sisältää tiukat siirtymäajat.
Hallintosääntömuutoksessa on huomioitu, että kunta ja siihen kuuluvat
viranomaiset muodostavat tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön,
tiedonhallintalain
toteuttamiseen
liittyvien
tehtävien
vastuut
tiedonhallintayksikössä on määritetty ja johto huolehtii lain mukaisesti
ajantasaisesta ohjeistuksesta, tarvittavasta koulutuksesta, asianmukaisista
työvälineistä ja riittävästä valvonnasta.
Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi esityslistan liitteessä olevat tarkistukset
siten, että yliviivattu teksti on tarkoitettu poistettavaksi ja punaisella kirjoitettu
teksti lisätään. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.12.2021 ja sitä
noudatetaan päätöksenteon jälkeen huolimatta siitä, että valtuuston
hallintosääntöpäätöksestä valitettaisiin. Hallintosäännön muutos on tehty
Kuntaliiton mallin mukaisesti.
Liite 2: Muutosehdotus
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa
hallintosääntöä selosteessa mainitulta ja liitteessä 2 esitetyltä osin.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet
Hallintosääntö 7 Luku liite 2.docx

Liite 3 muutoehdotus
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää muuttaa hallintosääntöä selosteessa mainitulta ja liitteessä 3
esitetyltä osin.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 58 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 §).
Päätösehdotus
Valtuusto merkitsee ilmoitusasiat ja talouden toteutumisen osavuosikatsauksen 30.6.2021
(liite 1) mukaan tiedokseen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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