KIHNIÖN KUNTA

ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 3

Kunnanvaltuusto

Kokousaika
Kokouspaikka

Maanantai 12.6.2017 klo 18.00 – 19.10
Puumilan Taitotalo

Saapuvilla olleet
jäsenet

Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Jokioja Tiina
Koivisto Juha
Koivisto Markus
Koivistoinen Hannu
Korkiakoski Mika
Kärkelä Pilvi
Markkola Juha-Matti
Kuusisto Kosti varajäsen
Pietikäinen Petteri varajäsen

Mäkinen Heikki
Mäkipää Lea
Niemi Marjo
Pusa Leila
Silvennoinen Erja
Soininen Kalle
Tiainen Hannu
Toivonen Katri
Törmä Leila
Wiinamäki Petteri

Muut saapuvilla olleet

Liukku Petri
Mäkelä Kristiina

kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
talous- ja hallintojohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asiat

18-37 §

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Juha-Matti Markkola

Leila Törmä

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Lea Mäkipää

Petteri Wiinamäki

Petri Liukku

18-19 §
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 16.6 .2017

Juha-Matti Markkola
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Leila Törmä

Kihniön kunnanvirasto 20.6.2017

Toimistosihteeri

klo 9-15

Päivi Shemeikka
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Sisällysluettelo

18 §
19 §
20 §
21 §
22 §
23 §
24 §
25 §
26 §
27 §
28 §
29 §
30 §
31 §
32 §
33 §
34 §
35 §
36 §
37 §

Suhteellisten vaalien lautakunnan vaali
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Hallintosäännön ja tarkastussäännön muuttaminen tarkastuslautakunnan
jäsenmäärän osalta
Kunnanhallituksen vaali
Tarkastuslautakunnan vaali
Keskusvaalilautakunnan vaali
Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
Sivistyslautakunnan vaali
Teknisen lautakunnan vaali
Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen perusturvalautakunnan ja
yksilöjaoston jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien vaali
Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan
Pirkanmaan liiton edustajainkokouksen edustajan vaali
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen vaali
Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
Lakeuden jätelautakunnan vaali
Jäsenen nimeäminen Saspen ympäristöjaostoon
Kunnanvaltuuston kokouskutsun julkaiseminen
Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
Muut asiat

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
Khall 5.6.2017 84 §
Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena,
jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään se määrä, joka
saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä
yhdellä. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä
kunnallisvaaleista säädetään.
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on
kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä nimetään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin
päätä.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan
valitaan toimikaudeksi 2017 – 2021 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä valituista jäsenistä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
____________________
18 §
Khall
Ehdotus:
Valtuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017 –
2021 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista
jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
seuraavat luottamushenkilöt suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
Varsinainen jäsen
Asema
Henkilökohtainen varajäsen
Kalle Soininen
pj.
Mika Korkiakoski
Lea Mäkipää
vpj.
Hannu Tiainen
Marjo Niemi
Jari Alkkiomäki
Puheenjohtajaksi nimettiin Kalle Soininen ja varapuheenjohtajaksi Lea Mäkipää.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Khall 5.7.2017 85 §
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Voimassaolevan valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi
varapuheenjohtajaa.
Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan
valtuuston yksimielisellä päätöksellä.

Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto kuntalain 18 §:n mukaisesti suorittaa
puheenjohtajansa sekä I ja II varapuheenjohtajansa vaalin toimikaudeksi 2017 –
2021.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
___________________
19 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto suorittaa kuntalain 18 §:n mukaisesti puheenjohtajansa sekä I ja II varapuheenjohtajansa vaalin toimikaudeksi 2017 - 2021.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
valtuuston puheenjohtajat valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
Petteri Wiinamäki
Pilvi Kärkelä
Katri Toivonen

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
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Hallintosäännön ja tarkastussäännön muuttaminen tarkastuslautakunnan jäsenmäärän
osalta
Khall 5.6.2017 § 83
Voimassa olevien hallintosäännön ja tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan jäsenmäärä on viisi. Uudessa valtuustossa on puolueita ja valitsijayhdistyksiä kuusi, joten tarkastuslautakuntaan esitetään edustajaa ja varaedustajaa jokaisesta ryhmittymästä.
-Hallintosäännön II Luku 3 § Luottamushenkilöorganisaatio kohta tarkastuslautakunta, 5 jäsentä muutetaan lukumääräksi 6 jäsentä.
-Tarkastussäännön 2 § Lautakunnan kokoonpano kohtaa muutetaan kohta
…sekä 3 muuta jäsentä muotoon 4 muuta jäsentä.
Kappale kokonaisuudessaan kuuluisi: Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Oheisena hallintosääntö ja tarkastussääntö muutosehdotuksin.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa:
-Hallintosäännön II Luku 3 § Luottamushenkilöorganisaatio kohtaan
tarkastuslautakunnan jäsenmääräksi 6 jäsentä.
-Tarkastussäännön 2 § Lautakunnan kokoonpano kohtaan 4 muuta jäsentä.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
__________________
20 §

Liitteenä 1 hallintosääntö ja liitteenä 2 tarkastussääntö

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto muuttaa hallintosääntöä ja tarkastussääntöä seuraavasti:
-Hallintosäännön II Luku 3 § Luottamushenkilöorganisaatio kohtaan
tarkastuslautakunnan jäsenmääräksi kirjataan 6 jäsentä.
-Tarkastussäännön 2 § Lautakunnan kokoonpano kohtaan kirjataan 4 muuta
jäsentä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kvalt

12.6.2017

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallituksen vaali
Khall 5.6.2017 § 86
Kuntalain 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee jäsenet toimikauttaan
vastaavaksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (Kunta L 73 §)on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Kunnanhallituksen jäsenmäärä on kunnanhallituksen johtosäännön mukaan
yhdeksän. Kunnanhallituksessa on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja, jotka
kunnanvaltuusto nimeää jäsenistä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Esittelijä

12.6.2017
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Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017 – 2021
kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
___________________
21 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017 – 2021 kunnanhallitukseen yhdeksän
jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten keskuudesta
valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
seuraavat luottamushenkilöt kunnanhallitukseen valtuustoryhmien sopimuksen
mukaisesti:
Varsinaiset jäsenet
Juha-Matti Markkola
Hannu Koivistoinen
Mika Shemeikka
Erja Silvennoinen
Mika Korkiakoski
Marjo Niemi
Leila Pusa
Heikki Mäkinen
Nina Niemenmaa

Asema Varajäsenet
pj
Kalle Soininen
vpj
Severi Ala-Katara
Markus Koivisto
Leila Törmä
Arsi Haapamäki
Saija Pystykoski
Silja Oksanen
Mikko Nevanperä
Tiina Jokioja

Puheenjohtajaksi valittiin Juha-Matti Markkola ja varapuheenjohtajaksi
Hannu Koivistoinen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Tarkastuslautakunnan vaali
Khall 5.6.2017 § 87
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja
talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston aset-tamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä kunnassa että
kuntakonsernissa.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Hallintosäännön mukaan lautakunnassa on 6 jäsentä. Tarkastussäännön mukaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että vuosien 2017 – 2021 hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämistä varten valitaan tarkastuslautakuntaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
__________________
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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22 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee vuosien 2017 – 2021 hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
sekä neljä muuta jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
seuraavat luottamushenkilöt tarkastuslautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet
Jussi Hellgrén
Kalle Soininen
Juha Koivisto
Jaana Vierikko
Elena Uusitalo
Mailis Risku

Asema Varajäsenet
pj.
Taija Annala
vpj.
Susanna Yli-Lankoski
Minna Yli-Kujala
Teemu Ojala
Jukka Uusitalo
Jari Alkkiomäki

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Hellgrén ja varapuheenjohtajaksi
Kalle Soininen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Keskusvaalilautakunnan vaali
Khall 5.6.2017 § 88
Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan kunnan
keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä
varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet, jotka eivät ole henkilökohtaisia,
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtaja, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan
vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan
edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.
Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos valinta on yksimielinen.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan
toimikaudeksi 2017 – 2021 viisi jäsentä ja kahdeksan varajäsentä sekä määrää
valituiksi tulleista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet tulee asettaa siihen järjestykseen, jossa he tulevat
varsinaisten sijaan.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
_______________________
23 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021 viisi jäsentä ja kahdeksan varajäsentä sekä määrää valituiksi tulleista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet tulee asettaa siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
seuraavat luottamushenkilöt keskusvaalilautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

Varsinaiset jäsenet
Minna Yli-Kujala
Jarkko Peltomäki
Timo Talasoja
Taina Viitala
Taina Hollo

12

Asema Varajäsenet
pj.
Paavo Kohtala
vpj.
Sami Leinonen
Raimo Kalliomäki
Taija Annala
Marja-Leena Aho
Mervi Alkkiomäki
Hannu Tiainen
Sirpa Kortesluoma

Puheenjohtajaksi nimettiin Minna Yli-Kujala ja varapuheenjohtajaksi Jarkko
Peltomäki.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
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Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Khall 5.6.2017 § 89
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (25. 8. 2016/675) 4 §:n mukaan valtuusto
valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-,
elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt
65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava
henkilö.
Oikeusministeriön 28.4.2017 päätöksen mukaan Kihniön kunnasta valitaan yksi
lautamies. Varajäseniä ei valita.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee käräjäoikeuteen
toimikaudeksi 2017 – 2021 Kihniön kunnasta yhden lautamiehen.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
____________________
24 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2017 – 2021 Kihniön kunnasta
yhden lautamiehen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
käräjäoikeuden lautamieheksi Erja Silvennoisen valtuustoryhmien sopimuksen
mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
Khall 5.6.2017 § 90
Kiinteistönmuodostamislain
6
§:n
mukaan
valtuuston
tulee
valita
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin
perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen
toimeen on voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on kuluneena toimikautena ollut kuusi.
Varajäseniä ei valita.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017 – 2021 kuusi
kiinteistötoimitusten uskottua miestä.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
___________________
25 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee toimikaudeksi 2017 – 2021 kuusi kiinteistötoimitusten uskottua
miestä.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:
Jarkko Peltomäki
Sini Hautamäki
Niina Sillanpää
Pirjo Aho
Tapani Risku
Jukka Uusitalo

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

15

Sivistyslautakunnan vaali
Khall 5.6.2017 § 91
Hallintosäännön mukaan sivistystoimen päävastuualueella on yksi lautakunta,
sivistyslautakunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Sivistystoimen tehtävänä on laadukkaiden päivähoito-, koulutus-,
kulttuuri-, kirjasto- sekä vapaa-ajanpalveluiden avulla luoda kuntalaisille
mahdollisuuksia sekä henkiseen että fyysiseen kehittymiseen.
Lautakunnan ratkaisuvalta on määritelty kunnanvaltuuston
hyväksymässä sivistystoimen päävastuualueen johtosäännössä.
Esittelijä

8.10.2015

Ehdotus:

Kunnanhallitus
esittää
valtuustolle,
että
sivistyslautakuntaan
valitaan
toimikaudeksi 2017 - 2021 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
ja että valituista jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Khall
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
_____________________
26 §
Khall
Ehdotus:
Valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja valituista jäsenistä yksi määrätään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
seuraavat luottamushenkilöt sivistyslautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen
mukaisesti:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

Varsinaiset jäsenet
Leila Törmä
Tiina Jokioja
Sirpa Kortesluoma
Kosti Kuusisto
Mikko Nevanperä
Jaana Rahkola
Silja Oksanen
Petteri Pietikäinen
Arsi Haapamäki

16

Asema Varajäsenet
pj.
Maarit Toroskainen
vpj.
Noora Törmä
Tuula Myllyniemi
Arto Vehkapuru
Jari Koskinen
Anita Korkiakoski
Hanna Annala
Ossi Annala
Mika Korkiakoski

Puheenjohtajaksi nimettiin Leila Törmä ja varapuheenjohtajaksi Tiina Jokioja.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

17

Teknisen lautakunnan vaali
Khall 5.6.2017 § 92
Teknisen hallinnon päävastuualueella on hallintosäännön mukaan 9 – jäseninen
tekninen lautakunta. Sen tehtäväalueina ovat tekninen hallinto, palo- ja
pelastustoimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto, vesi- ja viemärilaitos sekä
tekniset palvelut ja uudisrakennus- ja peruskorjaustoiminta. Kunnan-valtuuston
20.12.2010 hyväksymän johtosäännön mukaan tekniselle lautakunnalle kuuluvat
myös kunnan omistamien kiinteistöjen hoito sekä kunnan vuokra-asuntojen
vuokrankorotusten vahvistaminen, ympäristön-suojeluasiat ja yksityistieasiat.
Lautakunta toimii myös maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain, palo- ja
pelastustoimesta annetun lain, väestön-suojelulain, jätehuoltolain, kemikaalilain,
ympäristönsuojelulain ja yksityistielain tarkoittamana kunnallisena viranomaisena
ja lautakuntana.
Lautakunnan ratkaisuvalta on määritelty kunnanvaltuuston
hyväksymässä teknisen hallinnon päävastuualueen johtosäännössä.
Esittelijä

20.12.2010

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi
2017 – 2021 valitaan yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
että valituista jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
________________________
27 §
Khall
Ehdotus:
Valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021 yhdeksän
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja valituista jäsenistä yksi määrätään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja.
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
seuraavat luottamushenkilöt tekniseen lautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

Varsinaiset jäsenet
Severi Ala-Katara
Markus Koivisto
Satu Kuusela
Irja Keskinen
Juha Koivisto
Tiina Jokioja
Saija Pystykoski
Mika Korkiakoski
Hannu Tiainen

18

Asema Varajäsenet
pj.
Petteri Wiinamäki
vpj.
Sami Leinonen
Antti Tarsia
Anne Teikari
Sini Hautamäki
Jari Koskinen
Niina Sillanpää
Pirjo Aho
Tero Pystykoski

Puheenjohtajaksi nimettiin Severi Ala-Katara ja varapuheenjohtajaksi Markus
Koivisto.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

19

Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen perusturvalautakunnan ja
yksilöjaoston jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien vaali

Khall 5.6.2017 § 93
Kihniön ja Parkano ovat muodostaneet sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueen vuonna 2015. Kihniön kunnan perusturvalautakunta on lakkautettu
1.10.2015 alkaen ja kuntien yhteinen toimielin kuuluu Parkanon kaupungin
organisaatioon.
Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan
muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä. Kuntalain 51 §:n mukaan kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka
vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Vastuukunnaksi on sovittu Parkanon kaupunki.
Yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudesta valita toimielimen jäseniä säädetään Parkanon kaupungin hallintosäännössä.
Perusturvalautakunta
II Luku Toimielinorganisaatio 3 § 6. kohta
Perusturvalautakunta on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan muodostaman
sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen kuntalain 51 §:n mukainen yhteinen toimielin. Lautakunnassa on Parkanon kaupungilla viisi (5) jäsentä ja Kihniön
kunnalla kolme (3) jäsentä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Parkanon kaupungista. Kihniön kunta valitsee
lautakuntaan kolme (3) jäsentä, kolme (3) varajäsentä ja varapuheenjohtajan. Yhteistoiminta-alueen kuntajohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on lautakunnan
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja.
Yksilöjaosto
Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka käyttää sosiaalilainsäädännössä
määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Jaostossa on kolme
(3) jäsentä, joista Parkanon kaupungilla on kaksi (2) jäsentä ja Kihniön kunnalla
yksi (1) jäsen. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston jäsenet ja
varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Yksilöjaoston esittelijänä toimii perusturvajohtaja tai sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin valittu viranhaltija.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

Esittelijä

20

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenet yhteiseen toimielimeen 2017-2021 valtuustokaudeksi seuraavasti:
- perusturvalautakuntaan kolme jäsentä ja joista yksi toimii lautakunnan
varapuheenjohtajana ja kolme henkilökohtaista varajäsentä
- yksilöjaostoon perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta
yksi jäsen, joka toimii samalla jaoston varapuheenjohtajana ja yksi henkilö
kohtainen varajäsen
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
___________________________
28 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee jäsenet yhteiseen toimielimeen 2017-2021 valtuustokaudeksi
seuraavasti:
- perusturvalautakuntaan kolme jäsentä, joista yksi toimii lautakunnan
varapuheenjohtajana ja kolme henkilökohtaista varajäsentä
- yksilöjaostoon perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta
yksi jäsen, joka toimii samalla jaoston varapuheenjohtajana ja yksi henkilö
kohtainen varajäsen

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
seuraavat luottamushenkilöt perusturvalautakuntaan (yta) valtuustoryhmien sekä
yta-alueen sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet
Pilvi Kärkelä
Sirkka Laitala
Petteri Pietikäinen

Asema
vpj.

Varajäsenet
Helena Aittoniemi
Jyri Lehtinen
Niina Sillapää

Varapuheenjohtajaksi nimettiin Pilvi Kärkelä.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Yksilöjaoksen jäseneksi valittiin Pilvi Kärkelä ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Sirkka Laitala.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Jäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan
Khall 5.6.2017 § 94
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 § mukaan valtuusto valitsee
poliisilaitosten neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.
Sisä-Suomen poliisilaitos pyytää jokaista toimialueensa kuntaa nimeämään
neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että poliisin neuvottelukuntaan valitaan
toimikaudeksi yksi jäsen ja varajäsen.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

_____________________
29 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi yhden jäsenen ja varajäsenen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
poliisin neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Sami Leinosen ja varajäseneksi
Marjo Niemen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

23

Pirkanmaan liiton edustajainkokouksen edustajan vaali
Khall 5.6.2017 § 95
Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2017 – 2021
jäsenkuntien edustajainkokous. Kunnat valitsevat perussopimuksen 4 §:n
edustajakokousedustajansa siten, että kukin jäsenkunta valitsee yhden
kutakin alkavaa 10 000 asukasta kohti, kuitenkin enintään kolme
Edustajainkokoukseen valittavalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Esittelijä

valitsee
mukaan
jäsenen
jäsentä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pirkanmaan liiton edustajain kokoukseen
valitaan toimikaudeksi 2017 – 2021 yksi edustaja ja henkilökohtainen varaedustaja.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
_________________________
30 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee Pirkanmaan liiton edustajain kokoukseen toimikaudeksi 2017 –
2021 yhden edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
Pirkanmaan liiton edustajain kokoukseen edustajaksi Juha-Matti Markkolan ja
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Severi Ala-Kataran valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen vaali
Khall 5.6.2017 § 96
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkuntia ja Tampereen yliopistoa valitsemaan edustajansa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon. Uuden yhtymävaltuuston ensimmäinen kokous on suunniteltu
pidettäväksi 28.8. tai 4.9.2017.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän valtuustoon säädetään kuntalain 72 ja 76
§:ssä. Edustajia valittaessa on otettava huomioon muun muassa, että vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei ole samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Lisäksi valinnassa on otettava huomioon, että tasa-arvolain 4a.1 §:n mukainen vaatimus sukupuolten edustuksesta (sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu) koskee myös kunnan päätöstä, jolla se valitsee edustajiaan kuntayhtymän valtuustoon.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti alle 2000 asukkaan kunnat valitsevat
yhden jäsenen ja varajäsenen.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitaan yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
___________________________
31 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon yhden
jäsenen ja henkilökohtainen varajäsen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon jäseneksi Pilvi Kärkelän
ja varajäseneksi Leila Törmän valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
Khall 5.6.2017 § 97
Ote Kuntaliiton yleiskirjeestä 19.8.2016 (9/2016):
"Kuntaliiton sääntömuutos
Uudet säännöt ja valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys
Kuntaliiton valtuusto päätti kokouksessaan 12.11.2015 yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta ja hyväksyi sääntöjä täydentävän valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksen kokouksessaan 27.5.2016.
Valtuuskunnan kokoonpano ja vaalipiirijako
Kuntaliiton ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi muuttuu valtuuskunnaksi. Sääntömuutoksella on luovuttu yhdistyksen varsinaisen kokouksen, Kuntapäivien, järjestämisestä. Tämän johdosta yhdistyksen valtuuskunnan valintatapaa on muutettu.
Kuntaliiton valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja kunnan valtuutettuja. Valtuuskunnan toimikausi vastaa kuntavaalikautta.
Jatkossa Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenistä 66 valitaan kuntavaalien jälkeen samana vuonna järjestettävissä vaaleissa (vaalipiiripaikat). Tämä valtuuskunnan
vaali toimitetaan kussakin Kuntaliiton jäsenenä olevassa kunnassa (jäsenäänestys). Lisäksi valtuuskuntaan valitaan yhdeksän jäsentä tasauspaikoilta. Ahvenanmaan maakunnasta valitaan lisäksi yksi jäsen.
Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaalipiireittäin, jotka määräytyvät siten kuin vaalilaissa (714/1998) säädetään maan jakamisesta vaalipiireihin eduskuntavaalia varten. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä Kuntaliiton valtuuskuntaan vaalipiirin
asukasluvun suhteessa.
Valtuuskunnan jäsenillä ei ole henkilökohtaisia varajäseniä. Valtuuskunnan jäsenille valitaan varajäseniä jokaisen valtuuskunnan vaalipiirikohtaisessa vaalissa
esiintyneen ehdokaslistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin ehdokaslistalta on valittuja jäseniä.
Valtuuskunta on Kuntaliiton ylin päättävä toimielin. Valtuuskunta valitsee mm.
Kuntaliiton hallituksen. Hallituksen kokoonpanoon ei ole tehty muutoksia. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallitukseen kuuluvista vähintään yhden
jäsenen ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. Hallitus valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai
muiden ryhmien edustus vastaa kuntavaalien suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
puolueiden tai muiden ryhmien edellisissä kuntavaaleissa yhdistyksen jäsenkunnissa saamia äänimääriä. Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelPöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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liset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus. Hallituksen puheenjohtaja on
yhdistyksen puheenjohtaja.
Muita Kuntaliiton toimielimiä ovat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta,
josta säädetään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetussa laissa
(254/1993), ruotsinkielinen neuvottelukunta ja pienten kuntien neuvottelukunta.
Sääntömuutoksen jälkeen uusia toimielimiä ovat vaalilautakunta sekä vaalipiirikohtaiset kuntapäivät.
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien toimittaminen
Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat vuonna 2017 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin
kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Kunnassa suoritetun vaalin tulos ilmoitetaan Kuntaliittoon sähköisesti. Vaalien ajankohta on kuntavaalivuonna 15.11–31.12.
Vaalin käytännön suorittamista varten Kuntaliiton organisaatioon valitaan jatkossa
vaalilautakunta. Vaalilautakunta mm. ohjeistaa vaalit.
Toinen uusi toimielin on vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, joissa Kuntaliiton ao.
vaalipiirin jäsenkunnat nimeävät valtuuskunnan vaalia varten ehdokaslistat, jotka
Kuntaliiton vaalilautakunta vahvistaa.
Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät pidetään kuntavaalivuoden 1.9.–20.10 välisenä aikana. Kutsu josta ilmenee vaalipiirikohtaisesti tilaisuuden aika ja paikka lähetetään kuntiin erikseen keväällä 2017. Kunnat nimeävät edustajansa vaalipiirikohtaisille kuntapäiville. Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti:
Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja.
Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa.
Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa.
Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa.
Kuntaliiton vaalilautakunta laatii vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän, joka
toimitetaan kunnille. Kuntaliiton valtuuskunnan vaali suoritetaan kunnassa, siten
että äänestys tapahtuu vaalipiirikohtaisia ehdokaslistoja äänestämällä. Suhteellinen vaali suoritetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kunta voi jakaa äänensä
yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Kunnalla on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä, joka määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun
30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien
perusteella siten, että valtuuskunnan vaalin vaalitulos saatetaan vastaamaan listojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä. Valtuuskunnan vaalien lopullinen tulos saadaan laskemalla yhteen kunkin vaalipiirin vaalipiiripaikat ja tasauspaikat.
Vaalien toimittamisesta ja ehdokasasettelusta on Kuntaliiton sääntöjä tarkentavat
määräykset Kuntaliiton vaali- ja työjärjestyksessä. Kuntaliitto ohjeistaa kuntia hyvissä ajoin ennen vaalia vaalin toimittamisesta."
Kuntaliiton tiedon mukaan Pirkanmaan tilaisuus on 28.9. Tampereella. Kutsu tilaisuuteen lähetetään kesäkuun 2017 aikana.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee muutokset tietoonsa
saatetuksi ja valitsee edustajan ja varaedustajan vaalipiirikohtaisille kunta-päiville.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
_______________________
32 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto merkitsee muutokset tietoon saatetuksi ja valitsee edustajan ja
varaedustajan vaalipiirikohtaisille kunta-päiville.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
vaalipiirikohtaisille kunta-päiville edustajaksi Petteri Wiinamäen ja varaedustajaksi
Leila Törmän valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Lakeuden jätelautakunnan vaali
Khall 5.6.2017 § 98
Lakeuden jätelautakunnan toiminta-alue kattaa 1.1.2013 alkaen Alavuden, Ilmajoen, Kuortaneen, Kurikaa, Kihniön, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kunnat. Isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimi-alueellaan asioista,
jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.
Lakeuden jätelautakunnan johtosäännön mukaan jokaisella jäsenkunnalla on
edustaja jätelautakunnassa, 1 edustaja ja varaedustaja alkavaa 25 000 asukasta
kohden.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Lakeuden jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
________________________
33 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto valitsee Lakeuden jätelauta-kuntaan toimikaudeksi 2017–2021 yhden
varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
Lakeuden jätelautakuntaan jäseneksi Erja Silvennoisen ja varajäseneksi Jyri
Lehtisen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Jäsenen nimeäminen Saspen ympäristöjaostoon
Khall 5.6.2017 § 99
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Sotesi, huolehtii Sastamalan, Punkalaitumen, Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön alueilla ympäristöterveydenhuollon
yleisestä terveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta sekä ympäristönsuojelusta Sastamalassa ja Punkalaitumella.
Sastamalan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on ympäristöjaosto, jossa on kolme
jäsentä ja kolme varajäsentä, kaksi Sastamalan kaupungista ja yksi Punkalaitumen kunnasta. Edellä mainittujen lisäksi Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki
ja Kihniön kunta valitsevat jokainen yhden jäsenen sekä hänelle varajäsenen.
Nämä osallistuvat ympäristöjaoston kokouksiin silloin, kun käsittelyssä on ao. kuntia koskevia asioita tai koko yhteistoiminta-aluetta koskevia asioita. Jäsenten valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää ympäristöjaostoon jäsenen ja
hänelle varajäsenen.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
________________________
34 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto nimeää Saspen ympäristöjaostoon yhden jäsenen ja varajäsenen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi
Saspen ympäristöjaostoon jäseneksi Jyri Lehtisen ja varajäseneksi Markus
Koiviston.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Kunnanvaltuuston kokouskutsun julkaiseminen
Khall 5.6.2017 § 100
Kuntalain uudistuksen myötä kunnan lakisääteinen ilmoittaminen on siirtynyt
yleiseen tietoverkkoon.
Kuntalaki 94 § Valtuuston kokoontuminen
Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia
on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään
vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan
lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja
yhteydet ovat käytettävissä.
Kutsu lähetetään kullekin valtuutetulle, kuudelle varavaltuutetulle sekä niille, joilla
on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Edellisellä valtuustokaudella kunnanvaltuuston kokouksista on ilmoitettu
erikseen lähetettävän kokouskutsun ja esityslistan lisäksi Ylä-Satakunta -lehdessä
kunnan virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivulla.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että toimikautena 2017 – 2021 valtuuston kokous-ilmoitus
julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Kokouskutsu voidaan
lähettää valtuutetuille myös sähköisesti.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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35 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto päättää, että toimikautena 2017 – 2021 valtuuston kokousilmoitus
julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Kokouskutsu voidaan
lähettää valtuutetuille myös sähköisesti.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
Khall 5.6.2017 § 101
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu,
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Kunnan ilmoitukset Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta,
jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on
poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
Kunnan ilmoitukset julkaistaan lisäksi kunnan virallisella ilmoitustaululla
kunnanvirastolla sekä harkinnan mukaan Ylä-Satakunta - lehdessä.
Kuulutus haettavana olevista viroista ja toimista on julkaistu kunnan verkkosivun
ja ilmoitustaulun lisäksi ainakin yhdessä täyttävän viranomaisen sopivaksi
katsomassa sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä. (ns. lyhennetty ilmoitus,
viittaus kunnan verkkosivun täysversioon)
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset toimikautena 2017 –
2021 saatetaan tiedoksi kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan
mukaan Ylä-Satakunta – lehdessä. Haettavana olevat virat ja toimet julkaistaan
kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi ainakin yhdessä sanomalehdessä tai
alan ammattilehdessä täyttävän viranomaisen harkinnan mukaan.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
_______________________
36 §
Khall

Ehdotus:
Valtuusto päättää, että kunnan ilmoitukset toimikautena 2017 – 2021 saatetaan
tiedoksi kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan mukaan YläSatakunta – lehdessä. Haettavana olevat virat ja toimet julkaistaan kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi ainakin yhdessä sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä täyttävän viranomaisen harkinnan mukaan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017
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Muut asiat
37 §

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.
_____________________
Luottamushenkilökoulutus 28.8. klo 17.30 on valtuustoille
Ammattikoulun auditoriossa. Lisätietoa lähempänä ko. ajankohtaa.

Kvalt

Parkanossa

Päätös:
Merkittiin tiedoksi:


Luottamushenkilökoulutus 28.8. klo 17.30 on luottamushenkilöille
Parkanossa.
Valtuutettu Tiainen kysyi kunnan toripaikasta.
Kunnanjohtaja vastasi, että;
Kihniön kunnan virallisena toripaikkana toimii edelleen Prunnintien
varrella oleva kaavamerkitty toripaikka. Torikaupan omaista
myyntikojutoimintaa on kuitenkin mahdollista käydä liikkeenharjoittajien omistamilla piha-alueilla kuten tähänkin saakka.
Valtuutettu Tiainen kysyi Puumilan Taitotalon äänestoistosta
/ kuuluvuusasiasta;
Valtuuston puheenjohtaja vastasi, että äänentoiston parantaminen on
vireillä. Tarjouspyynnöt on lähetetty.







Valtuustoryhmien yhteystiedot kerättiin:
Keskustan valtuustoryhmä
pj.
Leila Törmä
vpj.
Pilvi Kärkelä
sihteeri
Erja Silvennoinen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
pj.
Hannu Koivistoinen
vpj.
Severi Ala-Katara
sihteeri
Tiina Jokioja

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

12.6.2017

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
pj.
Leila Pusa
sihteeri
Marjo Niemi
Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä
pj.
Mika Korkiakoski
sihteeri
Katri Toivonen
Kokoomuksen valtuustoryhmä
pj.
Jari Alkkiomäki
Kyykystä ylös- valtuustoryhmä
pj.
Hannu Tiainen
sihteeri
Elena Uusitalo

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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