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Tarkastusaika: 22.1.2018

Mika Korkiakoski

Leila Pusa

Nro 1

Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Kihniön kunnanvirasto 24.1.2018 klo 9 -15
Kihniön kunnan verkkosivu 24.1.2018 -

Toimistosihteeri

Päivi Shemeikka

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

22.1.2018

3

Sisällysluettelo:
1§

Kunnanjohtajan informaatioasiat

2§

Kunnanvaltuuston 11.12.2017 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

3§
4§

Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen
toiminnan osalta
Vauvarahan yleiset myöntämisperusteet ja hakumenettely

5§

Status palkkahallinnon päivitys CGI:n palkkahallinnon kuntamalliin

6§

Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Tili- ja
taloushallintopalvelut Pilvi Kärkelä Oy
Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Sasky
koulutuskuntayhtymä
Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Spinosus

7§
8§
9§

11 §

Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Weivaamo
Wellnes
Lisämaan myynti Paavo ja Ulla Kohtalalle Rajakallion asemakaava-alueella /
kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
Kuntalaisaloite kierrätyskeskuksen tilojen järjestämiseksi

12 §

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2018

13 §

Talouskatsaus 1.1.-30.11.2017 tilanteen mukaan

14 §

Lausuntopyyntö Jämsän kaupungin hakemuksesta perusterveydenhuollon
ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen

15 §

Ilmoitusasiat

10 §

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

22.1.2018

4

Kunnanjohtajan informaatioasiat
1 §

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun
tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kokoukseen on kutsuttu
asiantuntijana Leppäkosken Sähkö Oy:n edustaja.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian
tiedokseen.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Leppäkosken Sähkö Oy edustaja Juha Siiranen kertoi yhtiön ajankohtaisista
asioista. Kunnanhallitus antoi konserniohjauksen kunnan edustajalle Severi
Ala-Kataralle ylimääräistä yhtiökokousta varten. Severi Ala-Katara osallistui
kokoukseen tämän asian ajan.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuuston 11.12.2017 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
2 §

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus
katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin
viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).
Kunnanvaltuuston 11.12. 2017 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
-Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2017 mukaan

-Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon
-Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman
hyväksyminen
-Hallintosäännön hyväksyminen
-Kunnan konserniohjeen hyväksyminen
-Salomaan perinnön peltojen myyminen ja kauppakirjaluonnoksen
hyväksyminen
-Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
-Muut asiat

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset
eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä
tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole
lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Khall:

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta
3§

Kunnan hallintosäännön ja kunnanvaltuuston vuonna 1996 hyväksymän talousarvio ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa
valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten. Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella
Liitteenä nro 1 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vauvarahan yleiset myöntämisperusteet ja hakumenettely
4§

Kuluvan vuoden talousarviossa on viime vuosien tapaan ns. vauvarahan myöntämistä koskeva määräraha. Kihniöläisperheisiin syntyviä vauvoja ja heidän
perheitään esitetään muistettavaksi edellisten vuosientapaan 500 euron arvoisella lahjarahalla.
Liitteenä numero 2 on vauvarahan myöntämisperusteet ja hakemismenettely.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ns. vauvarahan myöntämisperusteet ja hakemismenettelyn liitteen 2 mukaisesti. Vauvarahan myöntämisperusteet ovat voimassa
toistaiseksi, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahan vuosittain talousarvioonsa.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu

Neuvola

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Status palkkahallinnon päivitys CGI:n palkkahallinnon kuntamalliin
5§

Kihniön kunnan henkilöstöhallinnossa on ollut käytössä Status-palkkahallinto,
joka on osa taloushallinnon ohjelmistokokonaisuutta. CGI on ilmoittanut, että
Statuksen tuotekehittely päättyy 31.12.2017. Ohjelman sisältöä on tarpeen
laajentaa nykyaikaisen henkilöstöhallinnon hoitamiseksi.
Päivitykseen sisältyy palkanlaskennan lisäksi palveluaikalaskenta, matkojen
hallinta, lomasuunnittelu, vakanssirekisteri, luottamustoimipalkkiot, tiedonkeruuliittymät, kattavat raportit. Palvelun hinta on 581 € /kk
Optiona on mahdollista ottaa käyttöön sähköiset lomakkeet 102 €/kk.
Lisäksi tulee kertaluontoisia kustannuksia noin 40.000 €. Hankintaan on varattu
kuluvalle vuodelle määräraha.
Kihniön kunnan taloushallinnon ohjelmistokokonaisuutena toimii CGI:n
toimittama ProEconomica ja henkilöstöhallinnon ohjelma on osa tätä
kokonaisuutta. CGI:n tarjoama päivitysvaihtoehto on CGI:n palkkahallinnon
kuntamalli.
CGI:n tarjous kokonaisuudessaan on nähtävänä kunnanhallituksen
kokouksessa.
Liitteenä 3 (ei julkinen) tarjous

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hankkia päivityksen henkilöstöhallinnon Status ohjelman CGI:n Kuntamalliin CGI:n tarjouksen mukaisesti osana toimivaa
taloushallinnon ohjelmistokokonaisuutta.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Tili- ja taloushallintopalvelut Pilvi Kärkelä Oy
6§

Kunnanhallituksen päätöksen 23.10.2017 159 §:n mukaan:
Puumilan taitotalon neliövuokrataso on vuoden 2018 alusta seuraava:
-

8,5 € / m2 + kulloinkin voimassa oleva alv (nyt 24 %)
10,54 € / m2 mikäli toiminta ei ole alv velvollista

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset
ATK – yhteydet (laajakaista).
Puumilan isännän / emännän sopimukseen perustuva vuokra käsitellään erillisenä neuvotteluasiana, eikä siihen sovelleta edellä mainittua neliöhintaa.
Vuokrasopimukset uusitaan ja uusittaviin sopimuksiin tulee kirjata vuokrankorotuslauseke, millä vuokria korotetaan asuinhuoneistojen tapaan vuosittain.
Pilvi Kärkelä Oy:n vuokraama tila on 33 m2 101B
Vuokrasopimus astuu voimaan takautuvasti 1.1.2018. Vuokralaiselle on ilmoitettu asia etukäteen viime vuoden puolella.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuokrasopimusluonnoksen.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pilvi Kärkelä poistui esteellisenä tämän asian ajaksi eikä osallistunut päätöksentekoon
tässä asiassa.

Jakelu

Tili- ja taloushallintopalvelut Pilvi Kärkelä Oy

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Sasky koulutuskuntayhtymä

7§

Kunnanhallituksen päätöksen 23.10.2017 159 §:n mukaan:
Puumilan taitotalon neliövuokrataso on vuoden 2018 alusta seuraava:
-

8,5 € / m2 + kulloinkin voimassa oleva alv (nyt 24 %)
10,54 € / m2 mikäli toiminta ei ole alv velvollista

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset
ATK – yhteydet (laajakaista).
Puumilan isännän / emännän sopimukseen perustuva vuokra käsitellään erillisenä neuvotteluasiana, eikä siihen sovelleta edellä mainittua neliöhintaa.
Vuokrasopimukset uusitaan ja uusittaviin sopimuksiin tulee kirjata vuokrankorotuslauseke, millä vuokria korotetaan asuinhuoneistojen tapaan vuosittain.
Sasky- koulutuskuntayhtymän ( Petäjä opisto) vuokraama tila on 53 m2 101D
ja 13 m2 tila 101C
Vuokrasopimus astuu voimaan takautuvasti 1.1.2018. Vuokralaiselle on ilmoitettu asia etukäteen viime vuoden puolella.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 5 mukaisen vuokrasopimusluonnoksen.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu

Sasky koulutuskuntayhtymä

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Spinosus

8§

Kunnanhallituksen päätöksen 23.10.2017 159 §:n mukaan:
Puumilan taitotalon neliövuokrataso on vuoden 2018 alusta seuraava:
-

8,5 € / m2 + kulloinkin voimassa oleva alv ( nyt 24 %)
10,54 € / m2 mikäli toiminta ei ole alv velvollista

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset
ATK – yhteydet (laajakaista).
Puumilan isännän / emännän sopimukseen perustuva vuokra käsitellään erillisenä neuvotteluasiana, eikä siihen sovelleta edellä mainittua neliöhintaa.
Vuokrasopimukset uusitaan ja uusittaviin sopimuksiin tulee kirjata vuokrankorotuslauseke, millä vuokria korotetaan asuinhuoneistojen tapaan vuosittain.
SpinoSus vuokraama tila on 13 m2 202A
Vuokrasopimus astuu voimaan takautuvasti 1.1.2018. Vuokralaiselle on ilmoitettu asia etukäteen viime vuoden puolella.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen vuokrasopimusluonnoksen.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu

Spinosus

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Weivaamo Wellnes

9§

Kunnanhallituksen päätöksen 23.10.2017 159 §:n mukaan:
Puumilan taitotalon neliövuokrataso on vuoden 2018 alusta seuraava:
-

8,5 € / m2 + kulloinkin voimassa oleva alv ( nyt 24 %)
10,54 € / m2 mikäli toiminta ei ole alv velvollista

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset
ATK – yhteydet (laajakaista).
Puumilan isännän / emännän sopimukseen perustuva vuokra käsitellään erillisenä neuvotteluasiana, eikä siihen sovelleta edellä mainittua neliöhintaa.
Vuokrasopimukset uusitaan ja uusittaviin sopimuksiin tulee kirjata vuokrankorotuslauseke, millä vuokria korotetaan asuinhuoneistojen tapaan vuosittain.
Weivaamo Wellness vuokraama tila on 9,5 m2 202D
Vuokrasopimus astuu voimaan takautuvasti 1.1.2018. Vuokralaiselle on ilmoitettu asia etukäteen viime vuoden puolella.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 7 mukaisen vuokrasopimusluonnoksen.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu

Weivaamo Wellnes

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Lisämaan myynti Paavo ja Ulla Kohtalalle Rajakallion asemakaava-alueella / kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
10 §

Paavo Kohtala on ilmoittanut haluavansa ostaa hänen omakotitalon asuintontin
vieressä sijaitsevan jäljellä olevan tonttimaan lisämaaksi nykyisen tontin yhteyteen. Kyseisestä tontista puolet Kohtala on ostanut kauppakirjalla vuonna 1994.
Tarkoitus on kunnostaa ja pitää alue puistotilassa ja mahdollisesti sijoittaa sinne
puulato.
Ostettavan määräalan pinta-ala on noin 515 m2 ja sijaitsee osoitteessa Rajakalliontie 19.
Kauppahinta on kunnanvaltuuston alkuperäisesti määrittämä tonttikohtainen
hinta. Euromääräiseksi hinnaksi muutettuna määräalan hinta on 210 euroa.
Voimassa olevan hallintosäännön 21 §:n 2. kohdan mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus, koska valtuusto on vahvistanut alueen
tonttien hinnanmuodostuksen.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 8 olevan kauppakirjaluonnoksen.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu

Tekninen toimi, Kohtala

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kuntalaisaloite kierrätyskeskuksen tilojen järjestämiseksi
11 §

Elena Uusitalon kuntalaisaloite /saapunut kuntaan 26.9.2017 sähköisesti kuntalaisaloite.fi:n kautta.
Aloitteen sisältö:
Suora sitaatti:
Kihniön kunnassa oli ennen sosiaalipalveluiden siirtymistä Pihlajalinnalle virastotalon alakerrassa tila, jossa oli mahdollista kierrättää vaatteita ja pientavaraa.
Tilaan oli mahdollista viedä pieneksi käynyttä lastenvaatetta, poistoon menevää
käyttökelpoista aikuisten vaatetta, kenkiä, luistimia, astioita, kirjoja, mattoja ja
kaikenlaista taloustavaraa. Toiminta päättyi sosiaalitoimiston tilojen muutenkin
tyhjentyessä vuonna 2015, kun sosiaalipalvelut siirtyivät Pihlajalinnan myötä
Parkanoon.
Kihniössä on tällä hetkellä tyhjillään kiinteistöjä, joiden käyttötarkoitusta tulisi
pohtia. Lisäksi Kihniössä pohditaan jätteen vähentämistä ja mahdollisuuksia
kierrätykseen sekä hyötykäyttöön.
Ehdotan, että Kihniön kunta osoittaa tilat vanhaa vastaavalle kierrätyskeskukselle. Keskus toimisi sillä periaatteella, että sinne voisi viedä hyväkuntoista ja
käyttökelpoista tavaraa, jota itse ei enää tarvitse. Keskukselta voisi ilmaiseksi
hakea tarvitsemaansa tavaraa omaan käyttöön.
Ehdotan, että paikan hoitaminen, eli tavaroiden purkaminen ja järjestely hoidettaisiin vapaaehtoisvoimin, ellei Kihniön moninaisista yhdistyksistä löydy halukasta toiminnan toteuttamiseksi.
Vanha, sosiaaliviraston alakerrassa toiminut kierrätys ei tarvinnut varsinaista
jatkuvaa valvontaa. Tuotujen tavaroiden purku ja järjestäminen tapahtui viikoittain kerran tai kahdesti. Myös kierrätystä käyttäneet asiakkaat purkivat ja järjestivät itsenäisesti tuomiaan tavaroita. Ehdotettu kierrätys voisi toimia samaan tapaan, jolloin ovien aukaisu ja kiinni laittaminen esimerkiksi klo 08-16 olisi ainoa
päivittäin huolehdittava asia.
Kierrätyskeskus mahdollistaisi monelle perheelle esim. harrastusvälineiden
kierrättämisen helpolla tavalla. Kaikilla ei ole varaa ostaa käytettynäkään moninaisia mm. koululla usein vaadittavia välineitä, kuten suksia tai luistimia. Keskuksessa olisi helppo poiketa kauppa-asioinnin yhteydessä, mikä mahdollistaisi
monelle palveluiden piirissä elävälle keinon hankkia vaikkapa uudet kengät tai
talvitakin. Kunnassamme on monia, joilla kuukausittainen tulo ei riitä HalpaHallin lenkkitossuihin perusmenojen jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Tällä hetkellä Kihniössä kierrätys toimii suusta-suuhun menetelmällä ja usein
näkee sosiaalisessa mediassa kysyttävän tai tarjottavan tavaroita. Tarjonta ja
kysyntä on melko laajaa, aina lasten kurahaalareista viherkasveihin.
Mielestäni kunnan pyrkimys erilaisiin toimintoihin ja kaikenlaisen monimuotoisen toiminnan ylläpitopuheisiin sopisi erinomaisesti kuvatunlainen kierrätyskeskus, joka toimisi parhaassa tapauksessa myös ihmisten kohtauspaikkana. Siellä voisi vaikkapa keitellä kupposen kahviakin ( sitaatti päättyy.)
Kunnanviraston ns. Lottalan kellaritiloissa oli takavuosina ( valvomaton) tila, mihin sai jättää vapaasti tavaroita kierrätykseen. Toiminta lakkasi, koska tiloihin
alkoi ilmestyä käyttökelvotonta tavaraa haitaksi asti. Oli myös havaittavissa jossain määrin väärinkäytöksiä tavaran käyttötarkoituksissa. Kierrätykseen tuotua
tavaraa alkoi näkyä myyntitarkoituksissa.
Aloitteessa mainittiin esimerkinomaisesti, että monelle koulussa vaadittavien liikuntavälineiden hankintaan ei ole kaikilla taloudellisia mahdollisuuksia. Kihniön
yhtenäiskoulu on kuitenkin ottanut tämän seikan huomioon ja hankkinut ja pyrkii
tulevaisuudessakin hankkimaan mm suksia, luistimia, pesäpalloräpylöitä jne.
Aloitteen mukaisessa kierrätystoiminnassa voitaisiin mallia ottaa mm. Ikaalisten
kaupungin Kilvakkalan koulun tuki ry:n kierrätyspäivätoiminnasta. Kierrätystoimintaa on Järjestetty noin kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin.
Kunnanjohtaja on ottanut yhteyttä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kihniön
osastoon ja keskustellut aloitteen sisällöstä ja mahdollisuudesta ottaa mahdollinen käyttötarkoitukseen luovutettu tila valvottavaksi ja hoidettavaksi. Yhdistyksestä kerrottiin, että myös heidän toimintaansa kuuluu erilaiset tavarankierrätystapahtumat. Yhdistyksestä kerrottiin lisäksi, että aktiivijäsenet ovat työelämässä
ja kierrätystoimintaan soveltuvien tilojen valvonta ja hoito ei ole tällöin mahdollista.
Yhteyttä on myös otettu aloitteen tekijään ja tiedusteltu onko hänellä, tai hänen
tietämällään muulla taholla mahdollisuutta ottaa mahdolliset tilat valvontaan ja
hoitoon. Aloitteen tekijälle ilmoitettiin myös käsittelyaikataulusta.
Aloitteen tekijä Elena Uusitalo on toimittanut kuntaan 13.11.2017 päivätyn ja allekirjoitetun kierrätyskeskustilojen vastuusitoumusehdotuksen / toimintasuunnitelman, jossa hän esittää seuraavaa:
suora sitaatti:
Tarkoituksena on irtaimen vastaanotto kierrätystarkoituksessa kierrätyskeskuksen tiloihin saa tuoda ilmaiseksi käyttökelpoista tavaraa (vaatteet, kengät, urPöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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heiluvälineet. astiat jne) ja keskukselta saa hakea ilmaiseksi tarvitsemaansa tavaraa. Tilasta riippuen mahdollista olisi myös huonekalujen kierrätys.
Tilassa toimii valvoja, joka tarkastaa sisään tulevan tavaran, käyttö- ja kierrätyskelvotonta tavaraa ei vastaanoteta.
Tilassa tapahtuvasta toiminnasta vastaa Elena Uusitalo tilan aukioloaikana.
Uusitalo vastaa tilan huolellisesta käytöstä, ylläpidosta sekä siivouksesta vastikkeetta ja vapaaehtoisesti. Tarkoituksena on, että mukaan tulee alkuun pääsemisen jälkeen muitakin vapaaehtoisia valvojia. Uusitalo vastaa tilan käytöstä
muidenkin valvojien aikana huolellisuusperiaatteen mukaisella tavalla.
Kierrätyskeskuksen toiminta on vapaaehtoistyötä ja sen tarjoama palvelu on ilmaista. Oheistoimintana omakustanteinen kahvitarjoilu, jota on tarkoitus ylläpitää vapaaehtoisen kahvikassan avulla.
Keskuksen aukiolo on aluksi suunniteltu iltapäivään – iltaan; esim. maanantaisin ja torstaisin klo 15-18. Toiminnan kehittyessä ja tarpeen mukaan aukioloaikoja voidaan laajentaa ja muuttaa.
Toiveena esitetään, että kunta huomioisi tilan suhteen jätehuollon, eli tilan läheisyydessä olisi roska-astia, jonne tilassa syntyvä vähäinen poltettava jäte voitaisiin laittaa. Tilassa tulisi olla WC. Tilaan toivotaan kunnan taholta saatavaksi
yhtä työpöytää ja tuolia

Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunta suhtautuu aloitteeseen periaatteellisen myötämielisesti, sillä kierrätetty tavara on aina parempi kuin jätemäärän kasvattaminen.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta osoittaa vastikkeetta kierrätyskeskuksen tiloiksi vanhan hammaslääkärin toimintatilat käyntiosoitteessa
Kihniöntie 71 seuraavilla ehdoilla:
-

tila tulee olla aukioloaikanaan valvottu
toimijan tulee vastata tilan ylläpidosta ja siivouksesta ja siitä, että kierrätyskeskustoiminta ei aiheuta ympäristö- ja hallitsematonta jäteongelmaa.

Kihniön kunta vastaa tilan lämmityksestä ja normaalista sähkönkulutuksesta
sekä vähäisestä määrästä toiminnasta syntyvää jätettä.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

22.1.2018

17

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy aloitteen ja aloite todetaan selvityksen johdosta loppuun käsitellyksi.
Khall:

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu

Valtuusto
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Valtionosuuspäätökset vuodelle 2018
12 §

Valtiovarainministeriö on 28.12.2017 tehnyt päätökset kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta sekä päätöksen perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosista.
Päätöksen mukainen valtionosuus on 6.724.746 €, mikä on noin 35.000 euroa
suurempi kuin talousarviossa on ennakoitu ja samaa tasoa kuin vuoden 2017
talousarviossa ennakoitu valtionosuus.
Liitteenä nro 9 on laskelma päätösten mukaisista valtionosuuksista vuodelle
2018.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei muutoksenhakuun ole tarvetta.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Talouskatsaus 1.1.-30.11.2017 tilanteen mukaan
13 §

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.
Oheisena toteuma.

Esittelijä:

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajalta 1.1.-30.11.2017

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Lausuntopyyntö Jämsän kaupungin hakemuksesta perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen.

14 §

Jämsän kaupunki on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa
perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiselle Jämsän kaupungin järjestämisvastuulla olevassa Jokilaakson sairaalassa toistaiseksi 1.1.2018 alkaen.
Hakemuksessa viitataan päivystysasetukseen, jonka 2 §: ssä todetaan, että
ympärivuorokautinen päivystys on toteutettava perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuuslähtökohdista muuta johdu. STM voi hakemuksesta myöntää luvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen, jos palveluiden saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät
eikä väestön tarvitsemia palveluita voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun
avulla.
Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Päivystyksestä ja sen laajuudesta on
sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksessa ottaen huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve.
Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittavat muutokset. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnanvaltuustokausittain. Sopimuksen toteutumista
on arvioitava vuosittain yhteistyössä alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken
sekä tehtävä siihen tarvittavat muutokset.
Koska poikkeuslupasopimuksen käsittelyssä ei ole tarkoituksenmukaista jäädä
odottamaan terveydenhuoolon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksen päivitystä, sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireiltä
lausuntoa Jämsän kaupungin tekemästä hakemuksesta.
lausunnot pyydetään lähettämään sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon
kirjaamo@stm.fi 31.1.2018 mennessä.
Liitteenä numero 10 sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö.
Oheismateriaalina Jämsän kaupungin hakemus perusteluineen.
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Ehdotus:
Kihniön kunta puoltaa Jämsän kaupungin hakemaa poikkeuslupaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiselle Jämsän kaupungin järjestämisvastuulla olevassa Jokilaakson sairaalassa.
Jämsän kaupunki sijaitsee Keski- Suomen maakunnassa ja etäisyys Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystykseen muodostuu vähäistä suuremmaksi.
Lisäksi hakemuksesta käy ilmi, että Jokilaakson sairaala omaa riittävät voimavarat ja osaamisen tason jolla hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu

kirjaamo@stm.fi 31.1.2018 mennessä, Jämsä-Kuhmoinen yta
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Ilmoitusasiat
15 §

Kiinteistönluovutusilmoituksia:
6 kiinteistönluovutusilmoitusta
Viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtaja § 38-40
Talous- ja hallintojohtaja § 44-47

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:
Sivistyslautakunta 29.11.2017
49 §
50 §
51 §
52 §

Vuoden 2017 liikuntatoimen palkittavien valinta
Talousarvion toteutumaraportti 31.10.2017
Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9 .luokan oppimistasosta
Ilmoitus-ja muut asiat

Tekninen lautakunta 13.12.2017
64 § Anomus Lakeuden jätelautakunnalle/poikkeaminen yleisistä jätehuoltomääräyk
sistä
65 § Vesi-ja viemärilaitoksen hoitajan paikan auki laittaminen
66 § Talousarvion toteutumaraportti 31.10.2017
67 § Teknisen johtajan informaatioasiat
68 § Muut asiat

Perusturvalautakunta yta 14.12.2017
Perusturvalautakunta 23.11.2017
Saapuneet kirjeet:
1. Gerako Oy: Ehdollinen ostotarjous Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeista
2 .Opetushallitus: Kärkihanke 1 Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen avus
tuspäätös 8.000 €
3. Pirkanmaan maakuntaohjelma 2018-2020
4. OKM: Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten rahoitus 2017
5. Pihlajalinna: työterveyshinnasto 2018
6. PSHP: Peruspääoman korko 2017
7. Suomen kuntaliitto: Suomen Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2018–
2021
8. Pirkanmaan liitto: Kaavoituskatsaus 2018
9. Leppäkosken Sähkö Oy: Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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10. Sallila Energia ja Vakka-Suomen Voima Oy: Ostotarjous Leppäkosken
Sähkö Oy:n osakkeista

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan
pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset
tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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Kihniön kunnanhallitus
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
___________________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 1-2, 11-15
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 3-10
HvaL 3 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kihniön kunnanhallitus, Kihniöntie 41, 39820 KIHNIÖ
sähköposti kihnio@kihnio.fi
Pykälät 3-10
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
___________________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen
Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
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Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen klo 16:15.
________________________________________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________________________
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
_________________________________________________________________________________

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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
__________________________________________________________________________________
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan sekä pöytäkirjanotteeseen.
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