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Allekirjoitukset

Markkola Juha-Matti
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Törmä Leila

Paikka ja pvm:
Kihniö, 5.3.2019
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 lähetetty 27.2.2019. Kokouskutsu on
julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja virallisella 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.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Valtuusto
Pöytäkirja 1/2019

5 (17)

4.3.2019

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua.
Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Juha-Matti Markkola ja Leila Törmä.
Päätösehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 5.3.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 6.3.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
Juha-Matti Markkola ja Leila Törmä.
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§ 3 Salomaan perinnön metsämaa-alueiden myynti / kauppakirjaluonnoksen
hyväksyminen
Liitteenä 1 kauppakirjaluonnos
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto:
• hyväksyy Petri Karvisen ja Hanna Mäenpään 108.100 euron tarjouksen Salomaan
metsämaista.
• hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan
Salomaan perinnön hoitajana tekemään siihen mahdolliset teknisluonteiset korjaukset
ja muutokset.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, Vapo Oy, taloustoimisto
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§ 4 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Nerkoon Höyläämö Oy
Liite 2 kauppakirjaluonnos
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto:
• hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjan ja
• myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaan tarvittavat teknisluontoiset
muutokset ja korjaukset.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Nerkoo Höyläämö Oy, taloustoimisto
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§ 5 Selonteko valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 30 Selonteko vuoden 2018 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 2018 aikana ei jätetty yhtään kuntalaisaloitetta. Sen sijaan vuoden 2018
aikana jätettiin kolme valtuustoaloitetta.
Kyykystä
19.3.2018

ylös

valtuustoryhmän

valtuustoaloite

palkkatuesta

jätetty

Kyykystä ylös valtuustoryhmä esittää, että Kihniön kunta ryhtyy ensisijaisesti
käyttämään
palkkatukimahdollisuutta
työttömien
työnhakijoiden
työllistämistavoitteen täyttämiseksi. Vaihtoehtoisesti työtön työnhakija ohjattaisiin
työkokeilun kautta palkkatukitöihin. Koska palkkatuki on määrärahasidonnainen,
esitetään, että kunta selvittää työttömien palkkauksesta aiheutuvat kustannukset
suuntaa antavasti ja selvittää montako työtöntä palkkatuenmahdollisuus koskisi.
Lisäksi esitetään, että kuntouttavaa työtoimintaa järjestettäisiin vain
viimesijaisena sosiaalipalveluna silloin, kun työtön työnhakijatodella on
syrjäytymässä työmarkkinoilta tai koulutusmahdollisuuksia ilman monialaisen
työvoimapalveluiden apua.
Miksi palkkatuki?
Kihniön kunnassa pitkäaikaistyöttömät on ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan.
Kyseinen sosiaalipalvelu ei johda työllistymiseen. Kuntouttavaan (kuty)
työtoimintaan osallistuvalle maksetaan 9 euron kulukorvaus. Kuty on
valtuustoryhmän mukaan vain tilastojen väliaikaista siivoamista ja kunnan
sakkomaksuilta välttymistä sen lisäksi, että kunta saa aloitteen tekijän mukaan
jokaisesta kutyläisestä reilun 10 euroa osallistumispäivältä.
Kokonaisuudessaan kutyn käyttäminen ei aloitteen tekijän mukaan edistä
työllistymistä. Siitä saatava kulukorvaus ei motivoi; harvassa ovat ihmiset, jotka
tekevät mielellään työtä ilmaiseksi. Myöskään eläkettä ei kutystä kerry, koska
kyseessä on sosiaalipalvelu, ei työsuhde tai edes toimeksianto.
Palkkatuella ihmisellä olisi mahdollisuus saada palkkaa tekemästään työstä.
Työstä maksetaan tes:in mukaista palkkaa ja asiaan kuuluvat työsuhteessa
tehtävän työn muutkin etuudet, kuten oikea työsopimus, vuosilomat ja eläkkeen
kertyminen. Työnantajalle tällainen palkkaaminen on myös edukasta, sillä osa
palkasta tulee palkkatuesta. Uuden, mahdollisesti vakituisen työntekijän
soveltuvuutta on mahdollista mitata määräaikaisella työsuhteella, jonka voi
myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi - siten työnantajallekin tulee
työntekijän palkkaamisesta riskittömämpää. Lisäksi työttömän pitkäaikainen
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työttömyys katkeaa ja elintaso paranee. Ostovoiman kasvu on varteenotettava
seikka aloitteen tekijä toteaa.
Huomioitavaa on myös, että palkattu henkilö maksaa veroja kuntaan. Tällainen
verotulo on kannattavampi kuin kunnan kutystä saama noin 10 euron korvaus.
Palkkatuki on sitä paitsi järkevä keino madaltaa nuorten pääsyä
oppisopimuskoulutukseen.
Palkkatuella
työllistäminen
antaa
nuorille
mahdollisuuksia saada työkokemusta ja mahdollisesti työllistyä omaan kuntaan
lopettaa aloitteentekijä Hannu Tiainen.
Aloitteeseen annettava vastaus:
Kihniön kunnalla on käytössään tilapäisen työvoiman osalta ohjeistus, missä
kehotetaan ensimmäiseksi tarkistamaan onko mahdollisuutta palkkatuetun
henkilön rekrytoimiseksi. Henkilön tulee ominaisuuksiltaan soveltua tarjottavaan
työhön.
Pienen taloudellisesti hauraan kuntayhteisön tärkeä tehtävä on harjoittaa
sellaista työvoima- ja henkilöstöpolitiikkaa, missä työvoimaa palkataan
todelliseen tarpeeseen, sillä vain tuottavalla työllistämisellä on edellytys saada
aikaan työntekijän kannalta pidempiä työsuhteita ja pitää organisaatio
kustannustehokkaana. Kunta on jo hyödyntänyt toiminnassaan palkkatukea,
työkokeiluja ja oppisopimuskoulutusta.
Varsinkin Kihniön kunnan teknisellä toimella ja sivistystoimella on lähes vuosittain
joitakin henkilöitä palkkatuetussa työssä. Myös keskushallinnossa aloitti kuluvan
vuoden helmikuun alusta lukien palkkatuettu henkilö. Yrityksistä huolimatta on
kunnassakin tullut eteen tilanteita, joissa kunta ei ole saanut halukasta tilapäistä
palkkatuettua työvoimaa. Esimerkiksi kesällä 2018 tilapäinen siivousapu
koulusiivoojalle saatiin lopulta järjestettyä oppilastyön kautta (kesätyö). Lisäksi
kunta on jo pitkään oppisopimuskouluttanut henkilöstä tarpeisiinsa ja aikoo
tarveharkinnan puitteissa jatkaa hyväksi todettua käytäntöä.
Kyykystä ylös valtuustoryhmän valtuustoaloite kuntalaisten kuulemisesta jätetty
8.10.2018
Kihniön kuntastrategian yhdessä osiossa todetaan muun muassa.
”Kuntalaisemme ja eri yhteisömme osallistuvat ja vaikuttavat kunnan toimintaan.
Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimuutta kehitetään. Merkittävistä
asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.
Monenlaisia toimintatapoja on kehitelty, mutta se tärkein, kuntalaisten
kohtaaminen. Heidän kuulemisensa on jäänyt retuperälle. Tavatessamme ihmisiä
heidän arjessaan, ensimmäinen kysymys kuuluu: mitä hemmettiä kunnassamme
tapahtuu, miksi meille ei kerrota?
Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluidemme ulkoistamisen myötä ihmiset ovat
Hannu Tiaisen mukaan olleet syystäkin ymmällään. Kuntamme talous on
tiukoilla. Siksi olisi tärkeää pitää ihmiset ajan tasalla mitä aiotaan, suunnitellaan,
kuulla kuntalaisia ja ottaa huomioon heidän toiveitaan.
Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä esittää järjestettäväksi säännöllisin
väliajoin kuntalaisten kuulemistilaisuuksia. Tilaisuudet voisivat olla puolivuosittain
tai useammin tarpeen vaatiessa. Kuntalaiset voisivat jo ennakkoon tehdä
kysymyksiä sähköpostilla tai kirjeitse ja tilaisuuksissa myös paikan päällä kertoo
valtuutettu Hannu Tiainen.
Aloitteeseen annettava vastaus:
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Tiedottaminen ja tiedonsaanti on eräs ikuisuuskysymyksistä, mutta tärkeä
sellainen, mikä on tarpeeksi ja mikä on ”tiedonjanoisen” oma vastuu tarpeellisen
tiedon saamisessa?
Kunta on koettanut panostaa tiedottamiseen ja sen monipuolistamiseen. Kunnan
facebook- sivut on avattu sosiaalisen median käyttäjille. Sen kautta tapahtuva
tiedottaminen on koettu hyväksi lisäksi. Myös kunnan uudet www- sivut ovat
avautumassa. www- sivujen uudistamisessa on pyritty siihen, että tarpeellinen
tieto olisi helposti löydettävissä mm. tiedotteet, päätökset, tapahtumat (ovat toki
tähänkin asti sieltä löytyneet) ja järjestöjen tapahtumat.
Kunnanvirasto on paikka, jossa kunnan pöytäkirjat ovat luettavissa, ellei niitä ole
mahdollista lukea sähköisesti kunnan www- sivujen kautta.
Sähköinen kuntalaisaloite on ollut jo vuosia käytettävissä kunnan www- sivuilla ja
josta paikallislehti Ylä-Satakuntakin on tehnyt juttua. Sähköistä palautetta voi
lisäksi antaa terveys- ja palvelukeskuksessa happy or not- laitteen kautta
suullisen ja kirjallisen palautteen lisäksi.
Merkittävä tiedonlisä syntyy myös suorista kontakteista joko päättäjiin tai
viranhaltijoihin, jotka mielellään vastaavat kuntalaista askarruttaviin kysymyksiin.
Myös valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia ja niihin osallistumien saattaa
luoda myös uusia sosiaalisia suhteita.
Paikallislehti Ylä-Satakunta toimittaa matalan kynnyksen uutisointia Kihniön
kunnan asioista ja maakuntalehti Aamulehti toimittaa satunnaisemmin Kihniötä
koskevista asioista (merkittävä uutisointi). Lehdet ovat luettavissa vapaasti
kirjastossa.
Menemättä kauemmaksi kuin vuoteen 2018 voidaan todeta seuraavaa:
Kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuivat Kihniön yrittäjäpäiville
keskustellen siellä kuntalaisten, kesäasukkaiden ja muiden kiinnostuneiden
kanssa kunnan asioista. Lisäksi kaikille halukkaille oli kysely, missä tiedusteltiin
taajaman kehittämistarpeita.
Vuonna 2018 suunnattiin Kihniön kesäasukkaille kysely elinkeinoyhtiö KehitysParkin kautta. Tämän siivittämänä Kihniön kesäasukkaat kutsuttiin yhteiseen
kokoontumiseen ns. huvilakauden päättäjäisten aikaan, mihin osallistui myös osa
elinvoimatoimikunnan jäsenistä. Tilaisuuden huipentumana perustettiin Kihniön
kausiasukkaat ry. Tarkoituksena on saada myös kesäasukkaat puhaltamaan
yhteen hiileen Kihniön kunnan kehittämiseksi. Yhdessä tekeminen koetaan
voimavaraksi.
Alkusyksystä 2018 järjestettiin Kihniön kuntakävely keskustaajamassa. Kävelyn
aika tarkasteltiin taajaman kehittämistä ja keskusteltiin alueen viihtyvyydestä.
Tapahtumasta ilmoitettiin yleisesti, myös paikallislehdessä. Paikalla oli
luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kuntalaisten tiedusteluita ja vuorovaikutusta
varten.
Suutarin puiston avajaisia vietettiin loppuvuodesta 2018 ja tilaisuus oli
kuntalaisille avoin ja tarjottavaakin löytyi. Myös täällä oli mahdollisuus tavata
kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, tilaisuudesta ilmoitettiin yleisesti.
17.1.2019 Meidän Kihniö hanke järjesti kuntalaisille laajakaista illan.
Tilaisuudessa oli esiintyjinä: Elisa, IPP ja Aktiivinen Pohjois-Satakunta (Leader),
tilaisuudesta ilmoitettiin paikallislehdessä kahdesti (myös kunnan www-sivuilla ja
facebookissa). Paikalla oli myös kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.
Vuodelle 2019 on jo tehty linjaus, että järjestetään kuntalaisille tilaisuus Kihniön
kunnan sote- palveluista. Paikalla tulee olemaan Kolmostien Terveys Oy ja
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kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Asiasta ilmoitetaan kevään aikana
tarkemmin.
Yleisenä toteamuksena voidaan aloitteen johdosta esittää, että kunta järjestää
kuntalaisten kuulemistapauksia tarpeen niin vaatiessa ja asioissa joiden merkitys
kuntalaisille on suuri.
SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kierrätyksestä jätetty 10.12.2018
SDP:n valtuustoryhmän aloite: kuntalaisille oma kierrätyslaatikko / palautuspiste
elintarvikemuovi-pakkauksille
on
annettu
valmisteltavaksi
tekniselle
lautakunnalle.
Edellisiltä vuosilta keskeneräiset valtuustoaloitteet :
Perussuomalaisten valtuustoaloite (jätetty KV 14.11.2016) koulutuskuntayhtymä
SASKY: stä eroamiseksi. Aloitteen käsittely on kesken, koska Nokian kaupungin
eroaminen ko. koulutuskuntayhtymästä on keskeneräinen tuomioistuinkäsittelyn
vuoksi. Tapauksella on myös Kihniön kunnan kannalta keskeinen
ennakkopäätösvaikutus erokorvauksen vuoksi.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Kyykystä ylös- valtuustoryhmän aloitteisiin annetut selvitykset
palkkatuesta ja kuntalaisten kuulemisesta merkitään tiedoksi ja asiat
katsotaan aloitteina loppuun käsitellyiksi.
2. se merkitsee tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelun
tilanteen
-SDP:n valtuustoryhmän aloite kierrätyksestä
-Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä:
eroamiseksi
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
1. Kyykystä ylös- valtuustoryhmän aloitteisiin annetut selvitykset palkkatuesta ja
kuntalaisten kuulemisesta merkitään tiedoksi ja asiat katsotaan aloitteina loppuun
käsitellyiksi.
2. se merkitsee tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelun tilanteen.
-SDP:n valtuustoryhmän aloite kierrätyksestä
-Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä: eroamiseksi
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 6 Eron myöntäminen Hannu Tiaiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja
vapautuvan luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 24 Eron myöntäminen Hannu Tiaiselle teknisen lautakunnan
jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen
Hannu Tiainen on pyytänyt 5.2.2019 saapuneella pyynnöllä eroa teknisen
lautakunnan jäsenyydestä 1.6.2019 alkaen.
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Liite 2 eronpyyntö (ei julkaista verkossa)

Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hannu Tiaiselle myönnetään ero teknisen
lautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
• Hannu Tiaiselle myönnetään ero teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
• Hannu Tiaisen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esteellisyys
Tiainen Hannu
Päätös
Hannu Tiainen ilmoitti esteellisyyteensä asian ensimmäiseen kohtaan eikä osallistunut
päätöksentekoon siltä osin. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Hannu Tiaisen tilalle valittiin Tero Pystykoski.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 7 Eron myöntäminen Tero Pystykoskelle teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä ja luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 25 Eron myöntäminen Tero Pystykoskelle teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä ja luottamustoimen täyttäminen
Tero Pystykoski on pyytänyt 8.2.2019 saapuneella pyynnöllä eroa teknisen
lautakunnan varajäsenyydestä 1.6.2019 alkaen.
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Liite 3 eronpyyntö (ei julkaista verkossa)
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tero Pystykoskelle myönnetään ero
teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
• Tero Pystykoskelle myönnetään ero teknisen lautakunnan varajäsenyydestä.
• Tero Pystykosken tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Tero Pystykosken tilalle valittiin
Hannu Tiainen.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 8 Eron myöntäminen Saija Pystykoskelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä
ja luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 26 Eron myöntäminen Saija Pystykoskelle teknisen lautakunnan
jäsenyydestä ja luottamustoimen täyttäminen
Saija Pystykoski on pyytänyt 8.2.2019 saapuneella pyynnöllä eroa teknisen
lautakunnan jäsenyydestä 1.6.2019 alkaen.
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Liite 4 eronpyyntö (ei julkaista verkossa)
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Saija Pystykoskelle myönnetään ero
teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
• Saija Pystykoskelle myönnetään ero teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
• Saija Pystykosken tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Saija Pystykosken tilalle valittiin
Hanna Annala.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 9 Jaana Vierikon luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen uudelleen
täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 27 Jaana Vierikon luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen
uudelleen täyttäminen
Jaana Vierikko on valittu tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi kuluvalle
vaalikaudelle. Paikkakunnalta poismuuton vuoksi hän on menettänyt
vaalikelpoisuutensa
(Kuntalaki
71
§
yleinen
vaalikelpoisuus)
tarkastuslautakuntaan. Maistraatista saadun tiedon mukaan Vierikon kotipaikka
ei ole enää Kihniön kunta. Vierikko ei ole pyytänyt eroa luottamustoimesta.
Kuntalain 78 §:n mukaan "Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa,
hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta
päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti."
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jaana Vierikon luottamustoimi katsotaan
päättyneeksi tarkastuslautakunnan jäsenenä ja hänen tilalleen valitaan uusi
jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon 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. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun
ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla.
Tarkastuslautakunnan nykyinen kokoonpano huomioiden uuden jäsenen tulee olla nainen.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että:
• Jaana Vierikon luottamustoimi katsotaan päättyneeksi tarkastuslautakunnan jäsenenä.
• Jaana Vierikon tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Jaana Vierikon tilalle valittiin Pirjo
Aho. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 18.52-19.00
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 10 Varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 23 Varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan
Keskusvaalilautakuntaan tulee valita uusi varajäsenjäsen Mervi Alkkiomäen
siirryttyä varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi (Kvalt. 19.3.2018 § 3).
Valittava henkilö voi olla mies tai nainen (sukupuolikiintiö 40 %)
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan
uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon 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. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun
ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla.
Keskusvaalilautakunnan nykyinen kokoonpano huomioiden uusi varajäsen tulee olla nainen.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskusvaalilautakuntaan valittiin
varajäseneksi Marja Erkkilä.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto
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§ 11 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
Valtuusto käy keskustelua esille tuoduista asioista ja merkitsee ne tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi: Pirkanmaan Liitto: KUTSU KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN
8.4.2019 klo 9.00 Pirkanmaan liitto pyytää kuntaamme nimeämään seuraavassa valtuuston
kokouksessa edustajansa Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen, joka pidetään 8.4.2019
klo 9.00 Museokeskus Vapriikissa, Tampereella. Edustajainkokouksen tehtävänä on valita
maakuntavaltuusto, jonka toimi-kausi kestää seuraaviin kunnallisvaaleihin.
Maakuntavaltuuston voimasuhteet perustuvat kunnallisvaalien 2017 mukaisiin puolueiden
voimasuhteisiin. Pirkanmaan eri puolueiden piirien edustajat kokoontuvat neuvottelemaan
valittavista henkilöistä 15.3.2019. Kuntien edustajainkokous on valinnut maakuntavaltuuston
jäsenet ja varajäsenet kokouksessaan 19.6.2017. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet
valittiin normaalista poikkeavaksi toimikaudeksi v. 2017- 2018. Tämä normaalia lyhyempi
toimikausi valittiin siksi, että sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa suunnitellusti, uusi
maakuntavaltuusto olisi aloittanut toimikautensa viimeistään v. 2019 alussa. Valtakunnallisen
uudistuksen toteutuessa suunnitellusti, haluttiin välttää tilannetta, jossa kaksi
maakuntavaltuustoa olisi toiminut yhtäaikaisesti käsitellen ainakin osittain samoja asioita.
Koska sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa, joten Pirkanmaan
liitossa joudutaan valitsemaan maakuntavaltuusto uudestaan jäljellä olevan
kunnallisvaalikauden ajaksi. Kihniön kunnanvaltuusto on valinnut 12.6.2017 kokouksessaan
toimikaudelle 2017-2021 Pirkan-maan liiton edustajain kokoukseen edustajaksi Juha-Matti
Markkolan ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Severi Ala-Kataran valtuustoryhmien
sopimuksen mukaisesti. Hannu Tiainen kysyi sosiaali- ja terveystoimen asioista: -Kotihoidon
uudelleen järjestely -Vanhustenhoidon tila Kihniössä -Lastensuojeluyksikön tilanne
Perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Pilvi Kärkelä selvitti asioiden ja valmistelun tilaa.
Kunnanjohtaja sekä valtuutetut Leila Törmä ja Leila Pusa vastasivat Tiaisen esittämiin
kysymyksiin. Kokouksen alussa muistettiin kunnanjohtaja Petri Liukkua tulevasta
merkkipäivästä.
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