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Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2017 mukaan
KH 20.11.2017 172 §
Esityslistan oheismateriaalina on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen
lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.9.
2017 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön palvelutuotannon toteutumisen seuranta.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne
myös valtuustolle tiedoksi.
Khall
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________
46 §
Liitteenä hallintokuntien osavuosikatsaukset.
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen numero 1 mukaiset osavuosikatsaukset tietoon
saatetuksi.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon
KH 4.12.2017 § 180
Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Lautakuntien esitykset
Sivistyslautakunta
Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa peruskoulut tehtäväalueelle 11.000 euroa sekä muun sivistystoimen tehtäväalueelle 26.000 euroa.
Perusopetuksen tehtäväalueelle Opetushallitus on myöntänyt avustusta
kielenopetuksen varhentamiseen. Tuloja kirjataan 10.000 euroa. Avustuksella
tutustutetaan päiväkodin lapset, esikoululaiset ja luokkien 1-2 oppilaat eri kieliin.
Muun sivistystoimen tehtäväalueelle Aluehallintovirasto on myöntänyt 18.000
euron avustuksen hankkeelle ”Monikulttuurisuutta takametsiin”. Hankkeen avulla
on pyritty parantamaan maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla.
Nämä avustukset on myönnetty kuluvan vuoden talousarviosta päättämisen
jälkeen, eikä niihin ole siksi voitu talousarviossa reagoida. Muihin talousarviosta
päättämisen
jälkeen
myönnettyihin
hankkeiden
avustuksiin
(4
kpl)
sivistyslautakunta on käyttösuunnitelmaa muuttamalla löytänyt määrärahat.

Esittelijä

Ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
vuoden 2017 talousarvioon peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään yhteensä
11.000 euron lisämääräraha ja tuloja kirjataan lisää 10.000 euroa ja edelleen
muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään 26.000 euron lisämääräraha ja
tuloja kirjataan 18.000 euroa.
Sltk 43 §

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tekninen lautakunta
59 §
Lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon
Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vuoden 2017 käyttötalouden määrärahat riittävät kokonaisuudessa, mutta
hallinto/teknisen toimen lautakunta tehtäväalue ylittää vuoden 2017 talousarvion.
Ylitys johtuu ennakoitua suuremmista ICT- ja postittamiseen liittyvistä kuluista
sekä hallinnon henkilöstön ennakoitua suuremmista palkkauskustannuksista.
Lisämäärärahaa tarvitaan ICT- ja postittamiseen liittyviin kuluihin 8 000,00 euroa
ja palkkakustannuksiin 12 000,00 euroa.
Esittelijä

Ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että vuoden 2017 talousarvioon hallinto/teknisen toimen lautakunta- tehtävä
alueelle myönnetään yhteensä 20 000,00 euron lisämääräraha.
Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Investoinnit
Kunnanhallitus
Terveyskeskuksen UPS laitteiden siirtoon ja akkujen uusimiseen ei ole varauduttu
kuluvan vuoden talousarviossa. Laitteiden siirto terveyskeskuk-sesta konesaliin
on kuitenkin toiminnan kannalta tarpeen vielä kuluvan vuoden aikana.
Investointeihin varatusta määrärahasta (1.328.000 €) on käytetty lokakuun
lopussa noin 47 %, joten määräraha riittää hyvin ko. investointiin.
UPS – laitteiden siirtoon ja akkujen uusimiseen esitetään varattavaksi 16.000
euroa kuluvalle vuodelle.
Yhteenveto
Menomääräraha Tulosalue
Peruskoulut
Muu sivistystoimi
Hallinto/tekninenlltk
Tulomääräraha
Peruskoulut
Muu sivistystoimi
Nettolisäys yht.

TA 2017
-2.163.000
- 302.000
- 109.000

lisäys
-11.000
-26.000
-20.000

92.000
13.000

10.000
18.000
-29.000

Investoinnit
UPS – laitteiden siirto ja akkujen uusiminen 16.000
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

TA+Muutos 2017
-2.173.000
- 328.000
- 129.000
102.000
31.000
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Kuluvan vuoden talousarvion määräraha riittää tehtäviin lisäyksiin.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että seuraaville tulosalueille myönnetään
lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon:
Sivistyslautakunta
Peruskoulut
Muu sivistystoimi

-11.000
-26.000

Tekninen lautakunta
Hallinto/tekninen lltk

-20.000

sekä lisäykset tulomäärärahaan
Peruskoulut
Muu sivistystoimi

10.000
18.000

Lisäykset investointeihin
Terveyskeskuksen UPS – laitteiden siirto ja akkujen uusiminen 16.000
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_________________
47 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että seuraaville tulosalueille myönnetään
lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon:
Sivistyslautakunta
Peruskoulut
Muu sivistystoimi

-11.000
-26.000

Tekninen lautakunta
Hallinto/tekninen lltk

-20.000

sekä lisäykset tulomäärärahaan
Peruskoulut
Muu sivistystoimi
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

10.000
18.000
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Lisäykset investointeihin
Terveyskeskuksen UPS – laitteiden siirto ja akkujen uusiminen 16.000
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman hyväksyminen
KH 4.12.2017 § 179
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.
Talousarvioasia-kirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet
suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja
tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut
osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2018 talousarvion numeroosan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa III
sisältää taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2020 ja siihen liittyvät tuloslaskelmat,
investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan lopussa on liitteenä
Kihniön kuntastrategia 2025.
Vuoden 2018 talousarvioesitys on noin 917.385 euroa alijäämäinen. Vuosi-kate
on 271.684 euroa negatiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 14.491.411
euroa
ja
toimintatulot
1.647.341
euroa.
Nettolainamäärä
kasvaa
talousarviovuonna 2018 noin 342.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on
talousarviovuoden 2018 lopussa noin 9.807.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin
746.000 euroa vuonna 2018.
YT-toimielin on käsitellyt talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan
29.11.2017.
Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.
Oheisena esitys talousarvioksi
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheisena olevan talousarvion
vuodelle 2018 ja vuosia 2019 – 2020 koskevan taloussuunnitelman.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.
Khall
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________
48 §
Liitteenä 2 (tekstiosa ja numero-osa) talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 20192020

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvion vuodelle 2018 ja
taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Hallintosäännön hyväksyminen
KH 11.9.2017 § 135
Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015 alkaen vaiheittain siten, että viimeiset siirtymäsäännökset tulivat voimaan 1.6.2017 alkaen. Laki aiheuttaa jonkin verran
muutoksia kuntien ja kuntayhtymien hallinnon järjestämiseen ja päätöksente- komenettelyyn vuonna 2017 valittavien valtuustojen toimikauden alusta lukien.
Uuden kuntalain johdosta myös Kihniön kunnassa on valmisteltu uutta
hallintosääntöä. Nykyiset: kunnanhallituksen johtosääntö, hallintosääntö ja tarkastussääntö ja valtuuston työjärjestys esitetään yhdistettäväksi uuden kuntalain mukaisesti yhdeksi, hallintosääntö-nimiseksi asiakirjaksi. Edellä mainitut korvattavat
asiakirjat tulee kumota uuden hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä.
Uuteen hallintosääntöön kootaan keskeiset säännökset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Säännön valmistelussa on
hyödynnetty Kuntaliiton mallisääntöä.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 19.4.2017 muotoillut hallintosääntöön
tarkastuslautakuntaa koskevan luvun 9.
Yleistä hallintosäännöstä
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän hallinnossa on noudatettava
hallintosääntöä. Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän eri
toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kuntalain 90
§:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin
läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten
kokouksissa;
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii,
että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen
päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset
välineet ja yhteydet ovat käytettävissä
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle
annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista
valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä
sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos
ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
Lisäksi kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset
määräykset, joilla turvataan kielilaissa ja muualla laissa säädettyjen kielellisten
oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.
Kuntalain sanamuoto ”tarpeelliset määräykset” tarkoittaa sitä, että
hallintosäännön sisältö on tarkoitettu joustavaksi ja kunta voi
määritellä sen sisällön harkintansa mukaan. Hallintosääntömääräys ei
kuitenkaan voi olla lainvastainen.
Hallintosääntöluonnos käsitellään iltakoulussa ja luonnoksesta pyydetään sen jälkeen lausunnot lautakunnilta.
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää pyytää hallintosääntöluonnoksesta lautakuntien lausunnot
iltakoulukäsittelyn jälkeen.
Khall:

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______________________

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

11.12.2017

12

KH 4.12.2017 § 181
Hallintosääntöluonnos on ollut lausunnolla lautakunnissa sekä
yhteistyötoimikunnassa.
.
Sivistyslautakunta esittää hallintosääntöön lisättäväksi kirjastonjohtajan tehtäviin ja
toimivaltaan kirjaston käyttökiellon antamisen. (PIKI-käyttösäännöt siv.ltk 8.11.
/ 44 §)
Muuten sivistyslautakunta esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista
valmistellusta Kihniön kunnan hallintosäännöstä.
Tekninen lautakunta esittää hallintosääntöluonnokseen lisättäväksi pykälään 36 §
seuraavasti: ” Palo- ja pelastustoimeen, jätehuoltoon ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät palvelut järjestetään alueellisena yhteistyönä. Rakennusja ympäristötarkastajan palvelut hoidetaan ostopalveluna Parkanon kaupungilta”.
Muuten teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista hallintasääntöluonnokseen.
Yhteistyötoimikunta käsittelee hallintosääntöä kokouksessaan 29.11.2017.
Ostopalveluna hoidettavien tehtävien viranhaltijat ovat olleet mukana
hallintosäännön valmistelussa.
Oheisena hallintosääntöehdotus, muut asiakirjat löytyvät kunnan www.sivuilta.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy uuden hallintosäännön siten,
että se tulee voimaan 1.1.2018 ja samalla kumoaa Kihniön kunnan tällä hetkellä
voimassa olevat hallintosäännön, tarkastussäännön, valtuuston työjärjestyksen,
kunnanhallituksen johtosäännön, teknisen lautakunnan johtosäännön ja sivistystoimen johtosäännön samasta hetkestä lukien. Hallintosääntöön on lisätty luku 17,
joka sisältää kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön.
Palkkiosäännön osuus tulee voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen.
Hallintosääntöehdotukseen lisätään:
Sivistyslautakunta
 kirjastonjohtajan tehtäviin ja toimivaltaan kirjaston käyttökiellon antaminen
Tekninen lautakunta
 kohtaa 36 § Rakennus- ja ympäristötarkastajan palvelut hoidetaan ostopalveluna.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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49 §

Liitteenä 3 hallintosääntöehdotus, oheisena nykyinen hallintosääntö
muut asiakirjat luettavissa kunnan www.sivuilta,
http://www.kihnio.fi/index.php/khallinto/paatoksenteko/kunnan-asiakirjoja

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy uuden hallintosäännön siten, että se
tulee voimaan 1.1.2018 ja samalla kumoaa Kihniön kunnan tällä hetkellä voimassa
olevat hallintosäännön, tarkastussäännön, valtuuston työjärjestyksen,
kunnanhallituksen johtosäännön, teknisen lautakunnan johtosäännön ja
sivistystoimen johtosäännön samasta hetkestä lukien. Hallintosääntöön on lisätty
luku 17, joka sisältää kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön.
Palkkiosäännön osuus tulee voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017
alkaen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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11.12.2017

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnan konserniohjeen hyväksyminen
KH 4.12.2017 § 182
Kuntalain muutosten myötä kuntakonsernia koskevat määräykset ovat
muuttuneet. Kuntalain muutokset on huomioitu uudessa hallintosäännössä, jonka
konsernia koskevat osiot tulivat voimaan konsernia koskevien lakimuutosten
tullessa voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön lisäksi Kihniön kunnan tulee hyväksyä
lisäksi erillinen konserniohje. Konserniohjauksen keskeisenä tavoitteena on
tytäryhtöiden toiminnan ja valtuuston asettamien tavoitteiden yhteen kytkeminen.
Kuntaliitto on uudistanut vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Ohjeessa on otettu huomioon uudistettu kuntalaki. Aikaisemmasta
poiketen konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa. Vähimmäissisältö on hieman aiempaa suositusta laajempi, mm. tytäryhteisöjen hallitusten
kokoonpanoa ja tytäryhteisöjen hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat määräykset ovat uusia. Ohjetta on täsmennetty kauttaaltaan vastaamaan kuntalain konserniohjeelle asetettuja vaatimuksia ja rakennetta.
Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5) konsernin sisäisistä palveluista;
6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.
Suosituksessa tuodaan esiin keskeiset asiat, jotka kunnan konserniohjetta laatiessaan tulee ottaa huomioon. Valmista mallia konserniohjeeksi ei kuitenkaan anneta, vaan jokainen kunta laatii konserniohjeensa oman konsernin tarpeista ja tilanteesta käsin. Kyseessä on siis suositus, jonka tarkoituksena on auttaa kuntia toimivan ja kuntalain vaatimukset täyttävän ohjausjärjestelmän valmistelussa. Suositusta voidaan soveltaa myös kuntayhtymän konserniohjeen valmistelussa.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt aiemman konserniohjeen 21.6.2010
(Oheismateriaalina). Ohje tulee päivittää nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Konserniohje on laadittu kuntaliiton suosituksen pohjalta.
Konserniohje tulee käsitellä myös tytäryhteisöjen hallituksissa sekä niiden
yhtiökokouksissa. Uusi ohje tulisi voimaan 1.1.2018
Oheisena konserniohjeluonnos
Esittelijä
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheisena olevan
konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018 alkaen.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______________________
50 §

Liitteenä 4 konserniohjeluonnos, oheisena konserniohje vuodelta 2010

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy liitteenä 4 olevan konserniohjeen
tulevaksi voimaan 1.1.2018 alkaen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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Salomaan perinnön peltojen myyminen ja kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
khall 27.9.2017 § 149
Kunta sai valtionperinnön (Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus
teki päätöksen vuonna 2009. Perintö luovutettiin kunnalle käytettäväksi
vanhusten huoltoon, lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja –invalidien
kuntoutus- ja tukipalveluihin.
Salomaan perinnön hoitajaksi kunnanhallitus (23.1.17/ 9 §) nimesi talous- ja
hallintojohtajan.
Myytävä maa-ala on noin 8,7 hehtaaria, josta peltoala on noin 6,37 hehtaaria ja
loput metsämaata. Pellot ovat avo-ojitettuja. Peltoala ei sisällä tukioikeuksia.
Pellot ovat vuokralla kuluvan vuoden loppuun saakka.
Perinnönhoidon selkiyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaista laittaa Salomaan tilan
maa-alueet myyntiin. Asiasta on keskusteltu kunnanhallituksessa 11.9.2017
kunnanjohtajan informaatioasioiden kohdalla.
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää asettaa Salomaan perinnön maa-alat myyntiin esittelyosan
mukaisesti.
Kunnanhallitus valtuuttaa tarvittaessa hallintojohtajan allekirjoittamaan
toimeksianto-sopimuksen kiinteistövälittäjän kanssa, ellei kauppaa toteuteta
omana toimintana.
Myynnissä tulee noudattaa erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta sekä turvata
myyjän edut.
Khall:

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________________
KH 20.11.2017 § 175
Kunta on suorittanut avoimen tarjouskilpailun Salomaan perinnön maa-alueiden
myymisestä. Myynti-ilmoitus on julkaistu kunnan www- sivuilla ja paikallislehdessä.
Määräaikaan 25.10 kello 15:00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän tarjoajaa.
Avauspöytäkirjan mukaan korkeimman ostotarjouksen maa-alueista esittivät Sari
ja Timo Aho 45.600 euroa.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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18

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että Salomaan perinnön maa-alueet myydään korkeimman
ostotarjouksen tehneille Sari ja Timo Aholle 45.600 euron kauppahinnalla.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi oheisena olevan
kauppakirjaluonnoksen.
Myytävä maa-ala on noin 8,7 hehtaaria, josta peltoala on noin 6,37 hehtaaria ja
loput metsämaata. Pellot ovat avo-ojitettuja. Peltoala ei sisällä tukioikeuksia.
Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle
myönnetään oikeus tehdä kauppakirjaluonnokseen teknisluonteisia muutoksia ja
korjauksia.
Khall:

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen
_______________________
51 §
Kunnanhallitus on hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen mukaisesti
Salomaan perinnön määräalan myyntiä korkeimman ostotarjouksen tehneille Sari
ja Timo Aholle 45.600 euron kauppahinnalla. Myytävä maa-ala on noin 8,7
hehtaaria, josta peltoala on noin 6,37 hehtaaria ja loput metsämaata. Pellot ovat
avo-ojitettuja. Peltoala ei sisällä tukioikeuksia.
Kauppakirjaluonnos on lähetetty ostajalle tiedoksi ja kommentoitavaksi ennen
päätöksentekoa.
Liitteenä 5 kauppakirjaluonnos
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että


Salomaan perinnön määräala myydään korkeimman ostotarjouksen
tehneille Sari ja Timo Aholle 45.600 euron kauppahinnalla.
se hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan
kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä kauppakirjaluonnokseen
teknisluontoisia muutoksia ja korjauksia.




Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Jakelu

Tarjoajat

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

KH 20.11.2017 § 173
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66
varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin
toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa.
Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Pirkanmaan vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä suoraan vaalituloksen
perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Kihniön kunnan äänimäärä on 1992.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken
puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella.
Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston
vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Pirkanmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään
esityslistan oheismateriaalina.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla
kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen
äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Esittelija

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton
valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Pirkanmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Oheisena ehdokaslista

Khall

Ehdotus:
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Kunnanvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Pirkanmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.
Kvalt

Päätös:
Valtuusto toimitti Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin seuraavasti:
Puheenjohtaja kutsui valtuuston vaalilautakunnan koolle ja totesi jäsenet:
seuraavasti: puheenjohtaja Kalle Soininen, jäsenet Marjo Niemi ja varajäsen
Hannu Tiainen.
Puheenjohtaja luki ehdokaslistojen yhdistelmän sekä ilmoitti, että
ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä valtuuston kokoushuoneen seinällä.
Puheenjohtaja ilmoitti, että äänestys toimitetaan siten, että valtuutetut tuovat
suljetun äänestyslipun nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä vaaliuur naan,
joka on puheenjohtajalla ja palaavat sitten paikalleen.
Valtuusto toimitti äänestyksen ja puheenjohtaja antoi tämän jälkeen
vaaliliput vaalilautakunnan puheenjohtajalle tuloksen laskemista varten.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.56-19.07 siksi aikaa, että vaalilautakunta sai laskettua äänet.
Äänten laskemisen jälkeen vaalilautakunta antoi kirjallisen ilmoituksen
äänestyksen tuloksesta valtuuston puheenjohtajalle.
Puheenjohtaja kutsui valtuuston koolle ja luki äänestyksen tuloksen, joka
oli seuraava:
Lista nro 2 Vihreä liitto:
Lista nro 3 Suomen ruotsalainen kansanpuolue:
Lista nro 4 Kansallinen Kokoomus:
Lista nro 5 Suomen Sosialidemokraattinen puolue:
Lista nro 6 Vasemmistoliitto:
Lista nro 7 Perussuomalaiset: 13 x 99,6 = 1294,8
Lista nro 8 Suomen Kristillisdemokraatit:
Lista nro 9 Suomen Keskusta: 7 x 99,6 = 697,2
Tyhjät äänet:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

0
0
0
0
0
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0
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0
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Valtuusto päätti, että valtuuston sihteeri syöttää tuloksen Kuntaliitolta
tulleen linkin kautta järjestelmään kokouksen jälkeen 31.12.2017 mennessä.
Valtuuston vaalilautakunnan pöytäkirja lisättiin pöytäkirjan liitteeksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Muut asiat
53 §

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.
_____________________

Kvalt

Päätös:
Valtuutettu Tiainen kysyi Terveyskeskuksen kuntoutusaltaan tiukentuneista
käyttösäännöistä. Ohjeistus altaan käytöstä selvitetään tammikuun aikana.
Kunnanhallituksen- ja valtuustonpuheenjohtajat kiittivät hyvästä yhteistyöstä ja
toivottivat kaikille Rauhallista Joulunaikaa.
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Sivu

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

11.12.2017

Kihniön kunnanvaltuusto
VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 46,53
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 52 vaalilaki 83 §
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Faksinumero: 029 56 42269
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät: 47-51
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät:
Muu valitusviranomainen:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 43300
Fax 029 56 43314
Sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika 14 päivää, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Asianosaisen
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena
(3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin,
kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville tietoverkkoon.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus sii- tä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois- sa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa
toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
Oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä (7/2017) 250 euroa.
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