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Kunnanvaltuusto
Kokousaika

ma 17.6.2019 kello 17:00 - 19:05

Kokouspaikka

Puumilan Taitotalo

Osallistujat

Wiinamäki Petteri
Kärkelä Pilvi
Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Hellgren Jussi
Jokioja Tiina
Koivisto Juha
Koivisto Markus
Koivistoinen Hannu
Korkiakoski Mika
Markkola Juha-Matti
Niemi Marjo
Pusa Leila
Shemeikka Mika
Silvennoinen Erja
Soininen Kalle
Tiainen Hannu
Törmä Leila
Haapamäki Arsi
Koskinen Jari
Niemenmaa Nina

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

Muut saapuvilla olleet

Mäkelä Kristiina
Liukku Petri
Myllyniemi Tuula

Pöytäkirjanpitäjä
Kunnanjohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvoston
edustaja
Sivistystoimenjohtaja
Talouspäällikkö
Nuorisovaltuuston edustaja

Sillanpää Matti
Törmä Marita
Yli-Kärkelä Amalia
Törmä Leila
Asia §17

Asiat

§12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ala-Katara Severi ja Kärkelä Pilvi

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Wiinamäki Petteri

Mäkelä Kristiina
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Allekirjoitukset

Ala-Katara Severi
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kärkelä Pilvi

Paikka ja pvm:
Kihniö, 19.6.2019
Allekirjoitus

Päivi Shemeikka, toimistosihteeri
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§ 12 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 12.6.2019. 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.
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§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua.
Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Pilvi Kärkelä ja Severi Ala-Katara.
Päätösehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 19.6.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
Pilvi Kärkelä ja Severi Ala-Katara.
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§ 14 Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 54 Vuoden 2018 tilinpäätös
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen
on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenäcolevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien
sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään
lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin
varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän
tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole
tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä,
tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on
esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Vuoden 2018 tilinpäätös oli parempi kuin mitä talousarvio osoitti, sillä .vuodelle
2018 oli budjetoitu lisätalousarvio mukaan luettuna noin 851.237 euron alijäämä.
Vuosikate muodostui noin 681.136 euroa positiiviseksi (357 € asukas).
Investointivarausta käyttämällä ylijäämäksi muodostui 161.172 euroa.
Valtakunnallisesti vuosikate oli negatiivinen 38 kunnassa.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 19.3.2019.
Talouden toteutuminen 2018, koko kunta
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Oheisena on vuoden 2018 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi
se sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konserni-taseen sekä
vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen.
Tilinpäätösasiakirjan sivuilla 5-8 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät
tilinpäätöksen keskeiset tiedot.

Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää:
1. esittää kunnanvaltuustolle, että tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman
mukaan 91.348,32 euroa.
2. tilikauden ylijäämä 161.171,84 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /
alijäämä –tilille. Edellisten vuosien alijäämää on taseessa tämän jälkeen 1.006.041,57 euroa.
3. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätösaineiston
tilintarkastajan tarkastettavaksi.
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4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
5. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tasekirjaan teksti ja
numeroaineistossa mahdollisesti esiin tulevien virheiden oikaisu ja tarvittavat
täydennykset.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Asiantuntijana tekninen johtaja klo 16.40-17.10.

Tarkastuslautakunta 21.5.2019 § 7
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE
KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus,
jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös
hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen
johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Tilintarkastaja esittelee vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös:
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2018.
Liitteenä 1 tilinpäätös 2018, Liite 2 tilintarkastuskertomus
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotuksesta
seuraavaa:
• tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 91.348,32 euroa.
• tilikauden ylijäämä 161.171,84 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –
tilille. Edellisten vuosien alijäämää on taseessa tämän jälkeen - 1.006.041,57 euroa.
• kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.
• vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 15 Vuoden 2018 arviointikertomus
Tarkastuslautakunta 21.5.2019 § 8
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta
(KunL 121.5§).
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2018
tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2018.
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.
Ehdotus:Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (KuntaL 121§). Vaikka
arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä
tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon
1.9.2019 mennessä.
Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti antaa sen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (KuntaL 121§). Vaikka
arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä
tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon
1.9.2019 mennessä.
Liite 3 arviointikertomus 2018
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:
• merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen.
• velvoittaa kunnanhallituksen antamaan KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 1.9.2019
mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.
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Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Hallintokunnat
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§ 16 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 78 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025
Kunnan on vanhuspalvelulain (980/2012) 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön
asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan
päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.
Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä
toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava
valtuustokausittain. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja kunnan muuta
strategista johtamista.
Suunnitelma on otettava huomioon myös valmisteltaessa terveydenhuoltolain
(1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja sen raportointia.
Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutuneista toimenpiteistä kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä
lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi
hyvinvointikertomus.
Suunnitelman sisältö
Vanhuspalvelulain mukaan suunnitelmassa
1. arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila
2. määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja
palvelujen kehittämiseksi
3. määritellään toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja
arvioidaan voimavarat, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi
4. määritellään eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa ja
5. määritellään, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen, julkisten
tahojen, yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman seurantaryhmään ja
työryhmään nimettiin henkilöt vuoden 2018 alkupuolella. Suunnitelman
valmistelussa pyydettiin lausunnot yhteistoiminta-alueen vanhus- ja
vammaisneuvostoilta. Parkanon kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman
kokouksessaan 6.5.2019.
Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto lausui luonnoksesta seuraavaa:
Palveluohjauksen saatavuuteen ja tavoitettavuuteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Miten tavoitetaan ne kotona olevat henkilöt, jotka eivät ole vielä
minkään palvelun piirissä ja joilla ei ole nykyaikaisia sähköisiä viestimiä?
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Lyhytaikaisten kuntoutuspalvelu- ja intervallipaikkojen turvaaminen myös
Kihniössä tulee nostaa esille ja muotoilla se tekstin sisään.
Asuinympäristön suunnittelussa tulee huomioida, että kunnasta löytyy
ikääntyneiden tarpeisiin soveltuvia erilaisia asumismuotoja riittävästi.
Suunnitelman seurantaa ja arviointia tulee määritellä selkeämmin ja luoda
mittareita, millä tavoitteiden toteutumista seurataan. Toteutuminen raportoidaan
kunnille.

Liitteenä ehdotus Parkanon ja Kihniön sote-yteistoiminta-alueen ikääntyneen
väestön hyvinvointisuunnitelmaksi 2017-2025
Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa kokouksessa.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus yhtyy Kihniön vanhus- ja vammaisneuvoston lausuntoon ja
hyväksyy ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017-2025
esityksen mukaisesti ja lähettää suunnitelman edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Kunnanjohtaja Petri Liukku ja pöytäkirjanpitäjä Kristiina Mäkelä saapuivat tämän
asian alussa klo 17.40. Asiantuntijana tämän asian ajan oli
hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä klo 17.40-18.20

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee suunnitelman.
Liite 4 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017-2025
esityksen mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli asiaa kokouksessa.
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§ 17 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021
Edeltävä käsittely

Sivistyslautakunta

§ 29 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021
hyväksyminen
Lastensuojelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma lastensuojelun
järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitelmasta käytetään nimitystä lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma.
Lastensuojelulain 12 §:n mukaan "Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva
suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja
tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava
huomioon kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa
laadittaessa.”
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudella tiedot:
• lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
• lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä
toimista ja palveluista;
• lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
• lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
• lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta
lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
• yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille
palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
• suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on:
• antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa
parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä
olevista ja tarvittavista voimavaroista
• toteutua prosessina, joka tehdään yhteistyössä eri hallinto- ja
ammattikuntien edustajien kanssa kuullen asiakkaita sekä järjestöjen ja
muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon
muut Kihniön kunnan hyväksymät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvät
asiakirjat. Uusi lastensuojelulaki korostaa kaikissa palveluissa ennaltaehkäisevän
työtavan merkitystä. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät pysty vastaamaan
lasten ja nuorten hyvinvoinnin palvelutarpeisiin yksin, eivätkä myöskään kykene
yksin vähentämään lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on, että sosiaalityön
lapsi- ja perhekohtaisen työn tarvetta olisi kunnassamme mahdollisimman vähän. Päävastuu
lapsista on lasten omilla vanhemmilla.
Yhteiskunnan palveluiden tulee tukea lapsiperheitä siten, että he selviytyvät
hoito- ja kasvatusvastuustaan lapsen ikätason ja tarpeiden edellyttämällä tavalla.
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Mikäli vanhemmat eivät selviydy lasten hoito- ja kasvatusvastuusta tarvitaan
perheen tueksi sosiaalityön tekemää lastensuojelua.
Kihniön sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 7.3.2018 päivittää lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman ja perusti sitä varten päivitystyöryhmän.
Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi.
Esityslistan liitteet:
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021, liite 2
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 10.6.2019 § 88
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä esittelee suunnitelmaa kokouksessa.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Leila Törmä oli
paikalla asiantuntijana klo 17.05-17.25
Leila Törmä esittelee suunnitelman.
Liite 5 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021
Päätösehdotus
Valtuusto hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 esityksen
mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä esitteli asiaa kokouksessa.
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§ 18 Sirpa Kortesluoman luottamustoimien päättyminen ja uudellen
täyttäminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 66 Sirpa Kortesluoman luottamustoimen päättyminen ja
luottamustoimen uudelleen täyttäminen
Sirpa Kortesluoma on valittu sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi
kuluvalle vaalikaudelle. Paikkakunnalta poismuuton seurauksena hän on
menettänyt vaalikelpoisuutensa toimiakseen sivistyslautakunnan jäsenenä (
KuntaL 71 § yleinen vaalikelpoisuus). Sirpa Kortesluoma on jättänyt kunnalle
irtisanoutumisensa sivistyslautakunnan jäsenyydestä 8.4.2019 päivätyllä
kirjeellä.
KuntaL 78 §:nmukaan ” jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa hänet
valinnut toimielein toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta
päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.”
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sirpa Kortesluoman luottamustoimi
katsotaan päättyneeksi sivistyslautakunnan jäsenenä ja hänen tilalleen valitaan
uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Sirpa Kortesluoma on valittu varavaltuutetuksi ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi
kuluvalle vaalikaudelle. Paikkakunnalta poismuuton seurauksena hän on menettänyt
vaalikelpoisuutensa toimiakseen ko. tehtävässä( KuntaL 71 § yleinen vaalikelpoisuus). KuntaL
78 §:n mukaan ” jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielein
toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös
pannaan täytäntöön heti.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että Sirpa Kortesluoman luottamustoimet katsotaan päättyneeksi
sivistyslautakunnan jäsenenä, varavaltuutettuna ja keskusvaalilautakunnan varajäsenenä ja
hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Keskustapuolueen
seitsemänneksi varavaltuutetuksi nousee Anne Teikari 2017 kuntavaalituloksen perusteella.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskustapuolueen
seitsemänneksi varavaltuutetuksi nousee Anne Teikari. Sivistyslautakunnan jäseneksi valittiin
Marketta Malin ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Tuula Myllyniemi.
Tiedoksi
Palkkatoimisto, valitut
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§ 19 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle
Tarkastuslautakunta 21.5.2019 § 10
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja
apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja
päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 80 § mukaan
tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran
vuodessa.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta
päättää
antaa
kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

sidonnaisuusilmoitukset

tiedoksi

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle
hallintosäännön 80§ mukaisesti.
Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan www.sivulla kohdassa päätöksenteko.
Oheisena ilmoitetut muutokset
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuuilmoitukset tiedokseen.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 20 Valtuustoaloite muovinkeräyksestä
Edeltävä käsittely

Tekninen lautakunta

§ 19 Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien muovin erilliskeräystä
SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 10.12.2018. Aloitteessa
esitetään, että kuntalaisille hankitaan oma kierrätyslaatikko/ palautuspiste
elintarvikemuovipakkauksille. Kunnanhallitus on antanut aloitteen tekniselle
lautakunnalle valmisteltavaksi.
Kihniön kunta kuuluu kahdeksan muun kunnan kanssa Lakeuden
jätelautakuntaan, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät
jäsenkuntien alueella. Jätelautakunta myös vastaa ja päättää toimialueellaan
asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. Lautakunnan
tehtäviä ovat mm. jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät
viranomaistehtävät, päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään ja
millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätehuollon käytännön
toteuttaja jätelautakunnan toimialueella on Lakeuden Etappi Oy. Etapin tehtäviin
kuuluvat jätteiden kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely sekä jätehuollon neuvonta
ja tiedotus.
Koska kunnan jätehuolto on ulkoistettu, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
pyysi valtuustoaloitteesta lausunnon Lakeuden jätelautakunnalta.
Jätelautakunnan lausunnossa todetaan muun muassa, että jätelain mukaan
kuluttajien muovipakkausten jätehuollosta vastaa ensisijaisesti pakkausjätteiden
tuottajat. Pakkausalan tuottajilla on yhteinen palveluyhtiö: Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy.
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014 9 §)
velvoittaa tuottajia perustamaan 500 kpl muovipakkusten keräyspistettä
kuluttajille vain yli 10 000 asukkaan taajamiin. RINKI Oy kuitenkin toteuttaa em.
keräyksen kuntiin, joissa on yli 4 000 asukasta. Verkoston kattavuutta
tarkastellaan vuosittain.
Jätelautakunnan lausunnossa todetaan myös, että muovin erilliskeräys on
mahdollista toteuttaa myös ostamalla palvelu ns. vapailta markkinoilta, koska
palvelua ei hoida RINKI -, eikä Etappi Oy. Kiinteistön haltija voi näin ollen
vapaasti kilpailuttaa muovipakkausjätteiden noudon Kihniöltä. Noudosta voi
toimija periä maksun mutta itse jätteen käsittelystä ei.
Kunnallisen jätehuollon suunnitelmat muovikeräyksestä
Tällä hetkellä Lakeuden Etappi Oy ei tarjoa muovipakkausjätteiden erilliskeräystä
toimialueellaan. Jäteyhtiö kuitenkin tutkii, mistä toimialueelta muovipakkauksia
olisi järkevää erilliskerätä. Selvitystyö valmistuu keväällä 2019.
Lakeuden jätelautakunta valmistelee jätehuoltomääräysten uudistusta, jossa
todennäköisesti otetaan kantaa myös muovijätteen erilliskeräykseen. Uudet
jätehuoltomääräykset tulevat kuntiin lausunnolle syksyllä 2019.
Tekninen lautakunta toteaa edellä mainittuun lausuntoon pohjautuen, että
muovijätteiden erilliskeräyksen suunnittelu Lakeuden Etappi Oy:ssä on
valmistumassa ja kunnan tulee olla aktiivisesti myötävaikuttamassa siihen, että
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muovin erilliskeräys kohdentuisi myös Kihniöön. Lisäksi yhteydenpito RINKI
Oy:ön tulee olla aktiivista muovin keräyksen mahdollistamiseksi.
Liitteenä nro 2 valtuustoaloite
Liitteenä nro 3 Lakeuden jätelautakunan lausunto pvm. 5.3.2019
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta antaa edellä mainitun lausunnon kunnanhallitukselle.
Esteellisyys
Mika Korkiakoski
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 79 Valtuustoaloite muovin keräyksestä
Päätösehdotus Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan antamaan selvitykseen ja esittää
edelleen kunnanvaltuustolle, että se merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja asian aloitteena
loppuun käsitellyksi.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Oheisena Lakeuden jätelautakunnan lausunto ja valtuustoaloite

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa asian aloitteena
loppuun käsitellyksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 21 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 92 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
Kunnan edustajat ja XX ovat neuvotelleet noin 3 hehtaarin maa-alueen
(250-403-7-268) ostamisesta kunnalle. Noin 3 hehtaarin määräala sijoittuu
pääosin yhtenäiskoulun ja urheilukentän väliselle alueelle ja sen läheisyyteen
kauppakirjan liitteenä olevan karttaliitteen mukaan.
Ostettava määräala mahdollistaa yhtenäiskoulun ja urheilukentän välisen alueen
täysimittaisen hyödyntämisen koulutus ja vapaa-ajan harrastuksien
kehittämiseksi.
Määräala on myyntihetkellä peltomaata. Nykyinen pellon vuokraaja saa viljellä
peltoja kasvukauden 2019 loppuun saakka ja pellon vuokra tältä kasvukaudelta
kuuluu myyjille.
Määräalalla ei ole rakennuksia.
Kauppahinta on neljäkymmentäviisituhatta (45.000,00) euroa.
Oheisena kauppakirjaluonnos.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat päätökset.
Päätös
Kokouksessa pidettiin tauko klo19.05-19.10.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanjohtajalle
myönnetään oikeus tarvittavien teknisluonteisten korjausten ja muutosten
tekeminen kauppakirjaan.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan kauppakirjan ja myöntää kunnanjohtajalle
oikeuden tehdä kauppakirjaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia tai täydennyksiä
tarvittaessa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 22 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.
Päätös
• Hannu Koivistoinen toi esille Pro Kihniö-yhdistyksen tukimahdollisuuksia.
• Kokouksen jälkeen jatkettiin iltakoulua.
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