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Kihniön hyvinvointikertomus 2017-2020 sekä hyvinvointikertomuksen 2014-2016
toteutuminen
Khall 24.4.2017 52 §
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan perustehtävä.
1.5.2011 on tullut voimaan terveydenhuoltolaki (12 §), joka velvoittaa kunnat nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot sekä eri toimialat tekemään yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tulee asettaa
kunnan strategisessa suunnittelussa paikallisiin tarpeisiin perustuvat terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet sekä määritellä toimenpiteitä ja käyttää niiden
perustana kuntakohtaisia indikaattoreita, joilla seurataan asukkaiden terveyttä ja
hyvinvointia väestöryhmittäin sekä raportoidaan toimenpiteitä ja tavoitteita valtuustolle vuosittain ja valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa
Kihniössä on viranhaltijoiden toimesta organisoitu poikkihallinnollinen työryhmä
edistämään suunnitelman toteutumista. Hyvinvointityöryhmän jäseniin (varsinaiset
ja kutsutut) kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja,
perusturvajohtaja, tekninen johtaja, nuoriso- ja vapaa-aika ohjaaja, vanhustyön
päällikkö, kotihoidon vastaava sairaanhoitaja, hyvinvointipalveluiden päällikkö,
vastaava lääkäri ja valtuuston edustaja.
Kihniön kunnan hyvinvointikertomuksessa selvitetään ja analysoidaan kunnassa
vallitsevan hyvinvoinnin tasoa ja palveluiden kykyä vastata olemassa oleviin tarpeisiin. Hyvinvointikertomuksessa on keskitytty kuvaamaan hyvinvointia erilaisten
indikaattoreiden kautta. Hyvinvointia on haluttu tarkastella eri väestöryhmissä ja
eri-ikäisten kohdalla. Esille on pyritty saamaan haastavimmat tarpeet ja tavoitteet
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Edellinen hyvinvointikertomus on hyväksytty 1.9.2014.
Hyvinvointiryhmä esittää hyvinvoinnin painopisteiksi vuosille 2017-2020
seuraavat painopistealueet:
1. Terveellisten elintapojen edistäminen
-ravitsemus, liikunta, ennaltaehkäisevä päihdetyö kaikissa ikäluokissa
2. Hyvä arki kaikille
-syrjäytyneisyyden ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen, elinympäristön
turvallisuus
3. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen
- ennaltaehkäisevien palveluiden tehostaminen
Painopistealueisiin liittyvät toimenpiteet, resurssit, arviointi ja seurattavat indeksit
löytyvät kertomuksen liitteestä 1Kihniön kunnan hyvinvointikertomuksen koostamisen apuna on käytetty sähköistä
hyvinvointikertomus 0.4 työkalua ja sen rakenne on sähköisen version mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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Kertomustekstiä viedään sähköiseen hyvinvointikertomukseen kevään 2017 aikana, josta se kaikkien luettavana. Osoite on hyvinvointikertomus.fi. Kihniön hyvinvointikoordinaattoriksi on nimetty Anne Perälä.
Hyvinvointikertomuksen 2014-2016 toteutuminen
Painopistealueina ovat olleet:
1. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat
2. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat
3. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat yli 75 -vuotiaat
Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen ja turvaaminen on Kihniössä onnistunut hyvin. Kihniö on lapsille hyvä ja turvallinen paikka elää ja kasvaa. Yhtenäiskoulu on osoittautunut hyvin toimivaksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasmäärät ovat kasvaneet, joten palvelua on saatavilla. Kihniöllä toiminnan piiriin kuului 27 perhettä vuonna 2016. Moniammatillista yhteistyötä päivähoidon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilashuollon sekä sosiaali- ja terveyshuollon
kesken pienellä paikkakunnalla on helppo toteuttaa. Varhaiseen puuttumiseen ja
tukeen tulee edelleen kiinnittää huomiota ja perheen mukaan ottaminen on työssä
tärkeää.
Tavoitteena ollut etsivän nuorisotyön tehostaminen ei ole toteutunut. Etsivän nuorisotyö pyrkii tavoittamaan tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä palvelujen
piiriin, joilla edistetään nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Etsivän nuorisotyö ulottuu 29-vuotiaisiin saakka ja Kihniöllä tämän toiminnan aloittaminen on tärkeää.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä on Kihniössä ollut kuitenkin vuodesta
2008 laskeva.
Terveys ja hyvinvointi vaikuttavat oleellisesti ikäihmisten palvelujen tarpeeseen.
Toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla voidaan ehkäistä ja siirtää hoidon ja palveluiden tarvetta myöhäisemmäksi. Vanhustyön strategiassa onkin kirjattuna ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen jo 70 vuotta täyttäneille. Tätä tavoitetta
lähdettiin toteuttamaan vuoden 2014 alusta. Ennaltaehkäisevänä toimintana on
toiminut vanhusten päivätoiminta yhtenä päivänä viikossa. Toiminta on koettu hyväksi ja vanhukset ovat ottaneet sen omakseen, niinpä tavoitteena onkin lisätä
toimintaa kahteen päivään viikossa. Ehkäisevät toiminnat ja kotona asuminen
nähdään ensisijaisena toimintamallina, niitä tulee tukea henkilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnilla. Kotona asuvien arkea ja asumista pyritään tukemaan kotiin
vietävillä palveluilla. Tarve kotihoidon palveluihin voi syntyä sairauden vamman tai
alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Kotona annettavat palvelut perustuvat yhteisesti
asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.
Myös omaishoitajien rooli on koettu Kihniössä tärkeäksi ja heidän työtään pyritään
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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tukemaan mahdollisimman hyvin. Kihniöllä toimii myös omaishoitajien vertaistukiryhmä.
Laitoshoidon osuus vähenee jatkuvasti Kihniöllä vanhusten hoidossa ja tavoitteena on purkaa se kokonaan. Kotihoitoa kehitetään tavoitteellisesti, jotta oikeaaikaisten palvelujen tarve voidaan turvata. Kihniössä toimii tarvittaessa kotiutushoitaja ja vanhustyön asiantuntija tekee palvelutarpeen arviointeja SAS-työryhmää
varten. Vanhustyön asiantuntijalta saa myös neuvontapalvelua.
Tavoitteiden toteutuminen on kuvattu hyvinvointikertomusasiakirjan alkuosassa
erityisesti luvussa 2.
Kihniön hyvinvointityöryhmä on laatinut hyvinvointikertomuksen
liite nro 1. Se on tehty valtuustokaudelle 2017-2020.
Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se:
 hyväksyy liitteenä nro 1 olevan Kihniön kunnan hyvinvointikertomuksen
2017-2020 sekä
 merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen (valtuustokauden) 2013-2016
toteutumisen

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus keskusteli hyvinvointikertomuksesta 2017-2020 sekä hyvinvointikertomuksen toteutumisesta 2013-2016 ja päätti esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle lisäyksellä, että hyvinvointikertomuksen liitteen 1 arviointikriteereitä ja
mittareita täydennetään hyvinvointiraportin yhteydessä 2018.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Hyvinvointikoordinaattori ja talous- ja hallintojohtaja olivat asiantuntijoina tämän
asian osalta.

(Liite 1 / 52 § hyvinvointikertomus 2017-2020)
__________________
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Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee hyvinvointikertomusta.
Liitteenä 1 Hyvinvointikertomus 2017-2020

Khall

Ehdotus:

6

Kunnanvaltuusto:
 hyväksyy liitteenä nro 1 olevan Kihniön kunnan hyvinvointikertomuksen
2017-2020 lisäyksellä, että hyvinvointikertomuksen liitteen 1 arviointikriteereitä ja mittareita täydennetään hyvinvointiraportin yhteydessä 2018 sekä
 merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen (valtuustokauden) 2013–2016
toteutumisen

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli hyvinvointikertomusta asiantuntijana.
(Liite 1 / 8 § hyvinvointikertomus 2017-2020)
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Sopimus kiinteistön kaupan vapaaehtoisesta purkamisesta
Khall 13.3.2017 40 §
Annamaria Pakarkorpi on 16.8.1999 ja 24.7.2000 allekirjoitetuilla kauppakirjoilla
ostanut Kihniön kunnalta tämän sopimuksen kohteena olevat kiinteistöt.
Kihniön kunta haluaa sopimuksen kaupan purkamiseksi, koska ostaja ei ole täyttänyt kauppaehtojen mukaista ehtoa rakentaa rakennuspaikalle rakennuskaavan,
rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen rakennuspiirustusten mukaista asuinrakennusta. Todetaan, että kyseessä on vapaaehtoinen luovutuksen purkaminen, koska
aikaa on kulunut kiinteistön ostamisesta ja kauppakirjan ehtojen laiminlyömisestä
jo huomattavan pitkä aika eikä kunta ole esittänyt kauppaa kohtuuajassa purettavaksi.
Palautuksen kohteet ovat Kihniön kunnassa sijaitseva Joutteninen RN:o 8:252 –
niminen tila, kiinteistötunnus: 250-403-8-252, osoitteessa Sulkuejärventie 12. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 0,1820 hehtaaria, ja Kihniön
kunnassa sijaitseva erottamaton ja lainhuudattamaton määräala, kiinteistötunnus
250-403-8-253-M601, jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,1272 hehtaaria.
Palautettava kauppahinta on (tuhat) 1.000,00 euroa. Palautettavassa summassa
on huomioitu tonttien tämän hetkinen kunto ja siivous- ja jätteenkäsittelykustannukset, mitkä aiheutuvat, että kiinteistöt voidaan asettaa uudelleen myyntiin.
Liitteenä sopimusluonnos purkamisesta

Esittelijä:

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan sopimuksen kiinteistön kaupan vapaaehtoisesta purkamisesta ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Khall:

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

(Liite 3 / 40 § sopimusluonnos purkamisesta)
______________________
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Liitteenä 2 sopimusluonnos vapaaehtoisesta purkamisesta.

Khall

Ehdotus:

8

Kunnanvaltuusto hyväksyy kiinteistön vapaaehtoisen purkamisen liitteenä 2
olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen mahdollisia
pieniä teknisluonteisia muutoksia ja/ tai korjauksia

Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
(Liite 2 / sopimus vapaaehtoisesta purkamisesta)

Jakelu

Tekninen toimi, edunvalvonta
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Kuntavaalien 2017 tulos
Khall 15.5.2017 67 §
Keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 kokouksessaan vahvistanut
Kihniön kuntavaalien tuloksen.
Vaalilain 95 §:n mukaan:
"Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa
saatetaan tiedoksi; sekä
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä
tavalla."
Kuulutus vaalin tuloksesta on ollut nähtävänä kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla
sekä julkaistu Ylä-Satakunta lehdessä.
Oheismateriaalina valitut ja varavaltuutetut vertausluvuittain.
Khall.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee kuntavaalien 2017 tulok
sen tiedoksi.
Khall.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksensä.

_________________
10 §

Liitteenä 3-4 valitut ja varavaltuutetut sekä kaikkien ehdokkaiden äänimäärät
vertausluvuittain.

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee kuntavaalien 2017 tuloksen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
(Liitteet 3-4 / 10 § valitut ja varavaltuutetut sekä kaikkien ehdokkaiden äänimäärät
vertausluvuittain)
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Kauppakirjan hyväksyminen Kihniön seurakunnan omistamasta Pyhäniemen leirikeskuksesta
Khall 7.6.2016 § 64
Kihniön kunta ja Kihniön seurakunta ovat käyneet alustavia neuvotteluita seurakunnan omistuksessa olevasta Pyhäniemen leirikeskuksen ostamisesta Kihniön
kunnalle.
Kihniön seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksessä 1.12.2015 §:ssä 83 todetaan,
että kaksi kiinteistövälittäjää ovat antaneet arvionsa kiinteistöstä ja toisen arvio oli,
että Pyhäniemen leirikeskus ja Hietasen ranta olisivat suunnilleen saman arvoisia.
Kunta on suunnitellut leirikeskuksen ostoa, jotta se voisi kehittää Pyhäniemen
matkailualutta entisestään. Myös kunnan imago hyötyisi alueen kehittämisestä.

Esittelijä

Ehdotus:

Kihniön kunta antaa ostotarjouksen Kihniön seurakunnalle sen omistamasta Pyhäniemen leirikeskuksen kiinteistöstä.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_____________________
Khall 24.4.2017 § 55
Kihniön kunta on tehnyt 158.000 euron ostotarjouksen Kihniön seurakunnan
omistamasta noin 1,67 ha:n kokoisen Kihniön kunnassa sijaitsevasta tilasta
Kirkonranta, kiinteistötunnus 250-401-3-107. Alue sijaitsee Kankarinjärven rantaalueella, jolla on vuonna 1962 rakennettu leirikeskusrakennus sekä
talousrakennuksia. Rakennukset ovat huonokuntoisia ja arvottomia.
Alueella on ranta-asemakaava, jossa tila on osoitettu matkailua palvelevien
rakennusten korttelialueeksi.
Kihniön seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 4.10.2016 §: ssä 22
päättänyt myydä ko. tilan Kihniön kunnalle. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
on puoltanut päätöksen vahvistamista. Lopullisen hyväksymisen kaupalle antoi
kirkkohallitus 26.1.207 tekemällä päätöksellään. Päätöksestä ei ole valitettu ja se
on lainvoimainen.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Kihniön seurakunnan toivomus on, että paikan historia huomioidaan tulevassakin
käytössä.
Kuluvan vuoden budjetissa on kunnanvaltuuston hyväksymä määräraha kaupan
toteutukseen.
Liitteenä 2 kauppakirjaluonnos
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi
kunnanhallitus
esittää
kunnanvaltuustolle,
että
se
myöntää
kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia
korjauksia ja muutoksia.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
(Liite 2 / 55 § kauppakirjaluonnos)
____________________
11 §

Liitteenä 5 kauppakirjaluonnos.

Khall.

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen.
Lisäksi kunnanvaltuusto myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen
tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Kvalt.

Päätös:
Keskustelun aikana Juha-Matti Markkola esitti Keskustan valtuustoryhmän
toivomuspontena lisättäväksi ko. asiaan, että ” Alueelle rakennettaisiin riihikirkko
tai vastaava hiljentymispaikka, joka muistuttaisi paikan historiasta ja
alkuperäisestä käyttötarkoituksesta.”
Ponsiesitystä kannatti Jussi Hellgrén. Lea Mäkipää Hannu
kannattamana ei kannattanut ponsiesitystä lisättäväksi päätökseen.

Koivistoisen

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska ponsiesitystä ei voida
yksimielisesti lisätä päätökseen, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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äänestysesityksen: Äänestys suoritetaan nimenhuudon mukaan. Markkolan
ponsiesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Mäkipään ehdotusta kannattavat
äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 11 JAA ääntä ja 8 EI ääntä, joten äänestyksen tuloksen
mukaan ponsiesitys lisätään päätökseen. (Liite äänestysluettelo)
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen
muilta osin.
Severi Ala-Katara, Tiina Jokioja ja Kristiina Mäkelä esittivät jääviytensä
käsiteltävään asiaan, eivätkä osallistuneet päätöksentekoon asiassa. (HallL 28.1 §
5 Yhteisöjäävi)
(Liite 5 / 11 § kauppakirja, äänestysluettelo)

Jakelu

Kihniön seurakunta
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Tilintarkastustoimeksiannon jatkaminen vuosille 2017-2018
Tarkastusltk. 21.3.2017 4 §
Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden (= kalenterivuosi) tarkastamista varten. Toimikausi määräytyy tilikausien mukaan, eikä valtuuston kesken kalenterivuotta alkava
toimikausi vaikuta asiaan. Tilintarkastajan tehtävä jatkuu siihen saakka, kun tilintarkastuskertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on käsitelty.
Kokouskutsun liitteenä on BDO Audiator Oy:n esitys, jonka mukaan se on valmis
jatkamaan tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017 ja 2018, tilikausia 20132016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.
Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastussopimuksen jatkamisesta kahdella
vuodella.
Päätös:
Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Kihniön kunta jatkaisi
vuosille 2013-2016 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017-2018,
BDO Audiator Oy:n tekemän esityksen mukaisesti.
(Liite BDO Audiator Oy:n esitys)
_____________________
12 §
Liitteenä 6 BDO Audiator Oy:n esitys.
Tark.ltk.

Ehdotus:
Kihniön kunnanvaltuusto päättää, että Kihniön kunta jatkaa vuosille 2013-2016
solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017-2018 BDO Audiator Oy:n
tekemän esityksen mukaisesti.

Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen.
(Liite 6 / 12 § BDO Audiator Oy:n esitys)

Jakelu

BDO Audiator Oy

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017

15

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
13 §

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 liitteenä
olevat 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.
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..
Vuoden 2016 tilinpäätös oli parempi kuin mitä talousarvio osoitti, sillä vuodelle
2016 oli budjetoitu lisätalousarvio mukaan luettuna noin 1.196.430 euron alijäämä.
Vuosikate muodostui noin 522.157 euroa positiiviseksi (262,50 € / asukas).
Taseeseen muodostui tämän jälkeen yhteensä edelliset alijäämät huomioiden noin
1.070.130 euroa alijäämää. Kunnan asukaskohtainen alijäämä on noin 538 €.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017
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Tilintarkastaja on 17.5.2017 antanut vuotta 2016 koskevan tilintarkastuskertomuksen (liite 7) ja tarkastuslautakunta esityksensä valtuustolle.
Liitteenä nro 8 on vuoden 2016 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen,
talous- arvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin.
Lisäksi se sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konserni-taseen
sekä vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen.
Tilinpäätösasiakirjan sivuilla 5-7 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät
tilinpäätöksen keskeiset tiedot. Sivulla 27 on kunnanhallituksen esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Khall

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää vuoden 2016 tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Tark.ltk.

Ehdotus:
Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi
sekä esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden
johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1. – 31.12.2016.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilivuodelta 1.1. – 31.12.2016. Kunnanvaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi.
(Liite 7 / 13 § tilintarkastuskertomus, Liite 8 /13 § tilinpäätös 2016)

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017
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Arviointikertomus vuodelta 2016
14 §

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston vuoden 2016 talousarviossa 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.
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan,
vuoden 2016 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta
on arvioinut kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä
toiminnan tuloksellisuutta vuodelta 2016.

Tark.ltk

Ehdotus:
Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2016 (liite 9)
kunnanvaltuuston tiedoksi.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen ja merkitsi sen tietoonsa
saatetuksi.

(Liite 9 / 14 § arviointikertomus)

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017
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Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen
Yh 14 § 23.3.2017
Kuntalain muutos velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät uudistamaan mm. hallintosäännön ja kuntayhtymien perussopimuksen vastaamaan uudistunutta kuntalakia
viimeistään 1.6.2017.
Asia esiteltiin kuntajohtajille vuoden 2016 lopulla, ja siinä yhteydessä sovittiin, että
perussopimuksen uudistetaan uuden kuntalain mukaiseksi.
Esityslistan liitteenä oleva Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus on
muokattu vastaamaan uudistunutta kuntalakia.
Hallintosääntö tulee päätettäväksi kevään 2017 yhtymäkokouksessa.
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää lähettää liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen jäsenkuntiin päätettäväksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________________
Khall. 15.5.2017 § 68
Liitteenä 2 perussopimuksen muutosehdotus.
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen liitteen 2 mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Khall:

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
(Liite 2 / § 68 perussopimuksen muutosehdotus)
__________________
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017

15 §

Liitteenä 10 perussopimuksen muutosehdotus

Khall

Ehdotus:

19

Kunnanvaltuusto hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen
liitteen 10 mukaisesti.
Kvalt

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
(Liite 10 / 15 § perussopimuksen muutosehdotus)

Jakelu

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, jäsenkunnat

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017
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Sasky koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
Khall 15.5.2017 § 70
Sasky koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkuntiaan käsittelemään kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen valtuustoissaan mahdollisimman pian. Muutokset tulisivat voimaan 1.6.2017 alkaen.
Jäsenkuntien edustajien neuvottelu asiasta on käyty 10.4.2017.
Perussopimuksen
muutoksessa
on
otettu
huomioon
kuntalain
(410/2015) vaatimat muutokset perussopimukseen 1.6.2017 alkaen sekä muut
perussopimuksen päivitystarpeet 1.1.2018 alkaen. Yhtymäkokousedustusta (6
§) esitetään muutettavaksi siten, että kukin jäsenkunta valitsee kuhunkin kokoukseen erikseen yhden yhtymä kokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan.
Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asemaa koskevaa pykälää
(4 §) esitetään muutettavaksi siten, että eroavalle kunnalle suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä aiemman nettovarallisuuden sijasta. Lisäksi on otettu huomioon Nokian eroaminen kuntayhtymästä vuoden 2018 alusta lukien.
Kuntalain 57 §:n mukaan "jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perus- sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta". Tässä tapauksessa toisin ei ole sovittu.
Liitteenä perussopimuksen muutosehdotus
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto ei hyväksy Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutosta liitteenä 3 olevan
luonnoksen mukaisesti.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perussopimuksen §:ää 4 esitetään muutettavaksi siten, että ”eroavalle kunnalle suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä
kunnan osuus peruspääomasta”. Täten Kihniön kunnan esityksen mukaan jatkokirjaus ” tai osa siitä” tulisi jättää pois.
Khall:

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
(Liite 3 / § 68 perussopimuksen muutosehdotus)
_______________
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017

16 §

Liitteenä 11 perussopimuksen muutosehdotus

Khall

Ehdotus:

21

Kunnanvaltuusto ei hyväksy Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen
muutosta liitteenä 3 olevan luonnoksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto esittää, että perussopimuksen §:ää 4 esitetään muutettavaksi siten, että ”eroavalle kunnalle suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan
osuus peruspääomasta”. Täten Kihniön kunnan esityksen mukaan jatkokirjaus ”
tai osa siitä” tulisi jättää pois.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
(Liite 11 / 16 § perussopimuksen muutosehdotus)

Jakelu

Sasky koulutuskuntayhtymä, jäsenkunnat

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

22.5.2017
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Muut asiat
17 §

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 55 §).

Seuraava valtuuston kokous on 12.6.2017 (uusi valtuusto)

Kvalt

Päätös:
Valtuuston seuraava kokous merkittiin tiedoksi.
Valtuuston puheenjohtaja kiitti kuluneesta valtuustokaudesta luottamushenkilöitä
ja viranhaltijoita. Lisäksi muisteltiin valtuustosta poisjäävien luottamushenkilöhistoriaa ja muistettiin heitä ruusuin.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

