KIHNIÖN KUNTA

ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 6

Kunnanvaltuusto

Kokousaika
Kokouspaikka

Maanantai 14.12.2015 kello 18.00 – 19.42
Puumilan Taitotalo

Saapuvilla olleet
jäsenet

Wiinamäki Petteri, pj.
Markkola Juha-Matti, l varapj.
Mäkipää Lea, II varapj.
Aittoniemi Helena
Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Annala Tarmo
Jokioja Tiina
Korkiakoski Mika

Kärkelä Pilvi
Niemenmaa Nina
Pusa Leila
Toivonen Katri
Törmä Tapani
Yli-Hietanen Harri
Yli-Knuuttila Jouko
Annala Ossi, varavaltuutettu
Hautamäki Sini, varavaltuutettu
Rahkola Jaana, varavaltuutettu
Kuusisto Kosti, varavaltuutettu

Muut saapuvilla olleet

Liukku Petri

kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

30 – 33 §§:t

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:
Severi Ala-Katara ja Jari Alkkiomäki

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petteri Wiinamäki

Petri Liukku

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 15.12.2015

Severi Ala-Katara
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Jari Alkkiomäki

Kihniön kunnanvirasto 16.12.2015 klo 9-15

Toimistosihteeri

Tuula Kajuutti
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SISÄLLYSLUETTELO:

30 §

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 – 2018 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

31 §

ERON MYÖNTÄMINEN JUSSI HELLGRENILLE ERÄISTÄ LUOTTAMUSTOIMISTA JA VAPAUTUVIEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÖ

32 §

LISÄMÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

33 §

MUUT ASIAT

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 – 2018 TALOUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
116 §

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirja on liitteenä numero 1. Talousarvioasiakirjan ensimmäisillä sivuilla ovat yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja tuloslaskelmista. Sivuilla
1 – 10 ovat käyttötalouden määrärahaesitykset, talousarviovuoden tuloslaskelma
on sivulla 11, investointiosa sivuilla 12 – 14 ja rahoituslaskelma sivulla 15. Tavoitteet ja perustelut sekä talousarvion että taloussuunnitelman osalta ovat sivuilla 16 –
44. Taloussuunnitelman numero-osa on värillisellä paperilla asiakirjan loppuosassa.
Vuoden 2016 talousarvioesitys on yhteensä 1.159.930 euroa alijäämäinen. Vuosikate on 416.587 euroa negatiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 14.621.186
euroa ja toimintatulot 1.648.099 euroa. Lainamäärä kasvaa talousarviovuonna 2016
noin 1.400.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on talousarviovuoden lopussa noin
9.344.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 433.000 euroa.
YT-toimielin käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa 04.12.2015.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä nro 1 olevan talousarvion
vuodelle 2016 ja vuosia 2017 – 2018 koskevan taloussuunnitelman.

Khall

Päätös:
Keskustelun kuluessa Katri Toivonen esitti, että Kihniön kunnassa ei siirrytä
ryhmäperhepäivähoidosta päivähoitomalliin käsiteltävänä olevassa talousarviossa
ennen asian tarkempaa selvitystä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Merkittiin, että Tarmo Annala esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Katri Toivosen esitys raukesi kannattamattomana.
Edelleen keskustelun kuluessa Nina Niemenmaa esitti, että yksityistieavustukset
pysyvät ennallaan 44.000 eurossa.
Tarmo Annala ja Pilvi Kärkelä esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Heikki Mäkinen kannatti tehtyä esitystä.
Todettiin, että koska on tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on
asiasta suoritettava äänestys.
Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin suoritettavaksi kädennostoäänestys.
Kunnanjohtajan esitystä kannatti 2 kunnanhallituksen jäsentä (Jari Alkkiomäki, Katri
Toivonen) ja Nina Niemenmaan esitystä kannatti 5 kunnanhallituksen jäsentä (Nina
Niemenmaa, Heikki Mäkinen, Hannu Koivistoinen, Tapani Törmä ja Leila Pusa).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut Nina Niemenmaan esitys
äänin 5 - 2.

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________________
30 §
Khall.

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 1 olevan talousarvion vuodelle 2016 ja
vuosia 2017 – 2018 koskevan taloussuunnitelman.

Kvalt

Päätös:
Keskustelun kuluessa SDP:n valtuustoryhmä esitti, että päiväkodin perustamisesta
ei päätetä vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä, vaan asia otetaan
erilliseen käsittelyyn.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, niin on asiasta suoritettava äänestys. Äänestystavaksi
hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka
kannattavat SDP:n valtuustoryhmän ehdotusta, äänestävät ”EI”.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 ”JAA” ääntä ja 5 ”EI” ääntä.
Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen ehdotus.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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ERON MYÖNTÄMINEN JUSSI HELLGRENILLE ERÄISTÄ LUOTTAMUSTOIMISTA JA
VAPAUTUVIEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÖ
120 §

Jussi Hellgren on pyytänyt eroa työesteiden vuoksi seuraavista luottamustoimista:
- sivistyslautakunnan jäsenyydestä
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta
- Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokousedustajan
varajäsenyydestä
- kunnanhallituksen varajäsenyydestä
Kuntalain 38 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jussi Hellgrenille myönnetään ero
seuraavista luottamustoimista:
- sivistyslautakunnan jäsenyydestä
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta
- Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokousedustajan
varajäsenyydestä
- kunnanhallituksen varajäsenyydestä
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jussi Hellgrenin tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2015 - 2017 valitaan
- sivistyslautakuntaan jäsen
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja
- Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokousedustajan
varajäsen
- kunnanhallituksen varajäsen

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
___________________________

31 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää myöntää Jussi Hellgrenille eron seuraavista
luottamustoimista:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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sivistyslautakunnan jäsenyydestä
sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta
Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokousedustajan
varajäsenyydestä
kunnanhallituksen varajäsenyydestä

Kunnanvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 - 2017 jäsenet
seuraaviin luottamustoimiin:
- sivistyslautakuntaan jäsen
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja
- Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokousedustajan
varajäsen
- kunnanhallituksen varajäsen
Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi Jussi Hellgrenille eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja
varapuheenjohtajuudesta, Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokousedustajan varajäsenyydestä sekä kunnanhallituksen varajäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 – 2017 sivistyslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Annika Oksasen.
Kunnanvaltuusto valitsi Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokousedustajan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 - 2017 Ossi
Annalan.
Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 – 2017 Ossi Annalan.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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LISÄMÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON
122 §

Kuntalain 110 § 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa peruskoulut tehtäväalueelle 50.000 euroa. Kuljetuskustannukset ovat kasvaneet, johtuen lähinnä lähikuntien kanssa tehtyjen vanhojen yhteistyösopimusten koulukuljetusta koskevista
uusista tulkinnoista. Koulun katon korjaus siirtyy sisäisinä vuokrina sivistystoimen
maksettavaksi. Uutena toimintamuotona marraskuun alkupuolella alkaa turvapaikan
hakijoiden perusopetukseen valmistava opetus, joka lisää peruskoulun kuluja.
Tämä yhdessä koulukuljetusmäärärahojen ja sisäisten vuokramenojen ylittymisen
vuoksi aiheuttaa sen, että peruskoulun puolen määrärahat ylittynevät 50.000 euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen ulkoistuksen vuoksi Kihniön kunnassa laadittiin uusi
talousarvio vuodelle 2015. Uudessa sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa on
ulkoistuksen kustannukset jaettu aiemminkin käytössä oleville kustannuspaikoille
Parkanon kaupungin / Pihlajalinnan Terveys Oy:n ilmoittamien laskennallisten (ei
toimintaan perustuva) jakoperusteiden mukaisesti 1.5.2015 alkaen.
Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa lisämäärärahan tarpeet ovat tehtäväalueittain seuraavat:
Hallinto 50.000 euroa
- vastuunjakotaulukkoa koskevassa muistiossa (khall 27.4.2015 liite 4) on kirjattu
taloushallinnon kuluista ”Yhteenvetona todetaan, että Parkanon osalta taloushallinnon hoitamisesta laskutetaan Kihniötä, sote-sopimuksen ja nettohinnan
ulkopuolella n. 50.000 euroa / v (vuosina 2015 – 2016). Kustannuksia seurataan
niin, että vastuukunnan taloushallintoa varten tarvittava laskutus toteutuu kustannusten suuruisena”. Em. määräraha ei sisälly tämän vuoden hyväksyttyyn
talousarvioon.
- Muistisairaiden palveluasumisyksikön suunnitteluun on / oli varattu talousarvion
investointiosassa määrärahat sekä vuodelle 2014 että vuodelle 2015. Koska
varsinaisen rakennushanke ei toteudu kunnan hankkeena vaan yksityisen,
joudutaan tähän saakka hankesuunnitteluun käytetyt / käytettävät määrärahat
molemmilta vuosilta kirjaamaan käyttötalouspuolen kuluihin. Käytännössä
määräraha siirretään viimeistään kuluvan vuoden tilinpäätöksen laadinnan
yhteydessä perusturvan hallinnon kustannuspaikkaan eli lisämäärärahan tarve
em. muutokseen on 20.000 euroa.
Sosiaalipalvelujen tehtäväalue 20.000 euroa
- lisämäärärahan tarve aj. 1.1. – 30.4.2015 kohdistuneisiin kuluihin, jotka realisoituneet soten ulkoistuksen jälkeen
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Kansanterveys- ja vanhustyön tehtäväalue 70.000 euroa
- sote-henkilöstön palkkakuluja (palkat + sosiaalikulut), jotka ajoittuvat 1.1. – 30.4.
2015 ajanjaksolle mutta joiden maksatus on tapahtunut pääosin toukokuun 2015
aikana, on kaikkiaan noin 63.000 euroa ( koskee pääosin kotihoitoa, vuodeosastoa). Tämä summa koostuu vakituisen ja määräaikaisen sote-henkilöstön
palkoista, niiden sivukuluista ja vuorotyölisistä ja korjauseristä. Tehtäväalueella
on myös muita kulueriä tämän vuoden neljälle ensimmäiselle kuukaudelle, jotka
realisoituneet 1.5.2015 jälkeen.
Erikoissairaanhoidon tehtäväalue 40.000 euroa
- erikoissairaanhoidon vuoden 2015 loppulaskutukseen liittyen saadaan esh:n
Kihniötä koskevan kulujen (1.1.-30.4.2015) loppusumman mukaan lukien kalliin
hoidon tasaus selville tammikuun lopulla 2016. Syyskuun lopun tilanteen
mukaan lisämäärärahan tarve tällä tehtäväalueella on 40.000 euroa
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon
myönnetään seuraavat lisämäärärahat:
Sivistyslautakunta:
Peruskoulun tehtäväalue 50.000 euroa
Sosiaali- ja terveystoimi/perusturvalautakunta
Hallinto 50.000 euroa
Sosiaalipalvelujen tehtäväalue 20.000 euroa
Kansanterveys- ja vanhustyön tehtäväalue 70.000 euroa
Erikoissairaanhoidon tehtäväalue 40.000 euroa

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________________________________

32 §
Khall.

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat:
Sivistyslautakunta:
Peruskoulun tehtäväalue 50.000 euroa

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Sosiaali- ja terveystoimi/perusturvalautakunta
Hallinto 50.000 euroa
Sosiaalipalvelujen tehtäväalue 20.000 euroa
Kansanterveys- ja vanhustyön tehtäväalue 70.000 euroa
Erikoissairaanhoidon tehtäväalue 40.000 euroa
Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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MUUT ASIAT
33 §

Pöytäkirjaan merkitään että Katri Toivonen esitti kunnanvaltuuston kokouksessa
pitämässään puheenvuorossaan vetoomuksen ryhmäperhepäivähoidon
säilyttämisen puolesta. Vetoomuksen allekirjoittajat vastustavat päivähoidon
ryhmäkokojen kasvattamista.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

