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Jokioja Tiina
Korkiakoski Mika
Koskinen Jari
Kärkelä Pilvi

Mäkinen Heikki
Niemenmaa Nina
Pusa Leila
Toivonen Katri
Törmä Tapani
Yli-Hietanen Harri
Yli-Knuuttila Jouko
Annala Ossi, varavaltuutettu
Lehtinen Jyri, varavaltuutettu
Kuusisto Kosti, varavaltuutettu
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Liukku Petri
Jalonen Pertti
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Asiat

8 – 16 §§:t

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:
Törmä Tapani
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Pöytäkirjan tarkastus

Yli-Hietanen Harri
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Pöytäkirjanpitäjä

Petteri Wiinamäki

Petri Liukku

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 17.06.2014

Törmä Tapani
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä
Kihniön kunnanvirasto 18.06.2014
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Yli-Hietanen Harri
klo 9- 15
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SISÄLLYSLUETTELO:

8§
9§
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §

16 §

VUODEN 2013 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN YLITYKSEN HYVÄKSYMINEN
YLITYSPYYNTÖ, VUODEN 2013 INVESTOINNIT, PYHÄNIEMEN
JÄTEVESIVERKOSTON LIITTÄMINEN SIIRTOVIEMÄRIIN
KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ, SUUNNITTELUSTA,
RAKENTAMISESTA JA KALUSTAMISESTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET
RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013
MUISTISAIRAIDEN PALVELUASUMISYKSIKÖN SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHAN SIIRTO
LISÄMÄÄRÄRAHAN HYVÄKSYMINEN, TERVEYS- JA PALVELUKESKUS, LÄÄKEJAKOHUONEEN JA YMPÄRÖIVIEN TILOJEN SANEERAUS SEKÄ LISÄVELANOTTOVALTUUDEN HYVÄKSYMINEN
LISÄMÄÄRÄRAHAN HYVÄKSYMINEN KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN
MÄÄRÄAIKAISEEN PALKKAAMISEEN JA LISÄVELANOTTOVALTUUDEN
HYVÄKSYMINEN

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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VUODEN 2013 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN YLITYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 31.03.2014, 47 §
Kuntalain 65 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Tilivuotta koskevat muutokset voidaan käsitellä valtuustossa ennen tilinpäätöksen
valtuustokäsittelyä.
Käyttötalous:
1. Yleishallinnon päävastuualueella ylittyi luottamushenkilöhallinnon määräraha
4.380,78 euroa (suunniteltua enemmän kokouksia) ja maaseutuhallinnon
määräraha ylittyi 7.473,46 euroa (ennakoitua suuremmat eläkemenoperusteiset
maksut) sekä maksuosuudet valtiolle 1.402,06 euroa. Ylitykset yhteensä
13.256,30 euroa. Muilla tehtäväalueilla jäi ylijäämää niin, että kokonaisuutena
yleishallinnon menot alittuivat 6.985,39 euroa.
2. Sivistystoimen päävastuualueella menomäärärahojen osalta ylitys peruskoulun
tulosalueella on 33.770,77 euroa. Ylitys johtuu pääosin sisäisten vuokramenojen
odottamattoman suuresta kasvusta. Koska muilla tulosalueilla alitettiin menomäärärahat, niin lopullinen ylitys vuonna 2013 on 25.993,63 euroa.
3. Perusturvan päävastuualueella viime vuoden talousarviossa oli Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin toimintakuluihin varattu yhteensä 2.479.095 euroa. Lopulliset
sairaanhoitopiirille maksetut toimintakulut (ml. eläkeperusteiset maksut, kalliin
hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu) olivat vuonna 2013 yhteensä
2.569.261,38 euroa. Suurimmat ylitykset verrattuna tilaukseen olivat sisätautien,
sydänkeskuksen, lastenpsykiatrian ja lasten tautien toimintamenoissa.
Muun erikoissairaanhoidon (yksityiset palvelujen tuottajat, kunnat) toimintamenot olivat vuonna 2013 yhteensä 38.686,26 euroa eli talousarviossa
varattuun määrärahaan verrattuna ylijäämää jäi yli 31.000 euroa.
Edellä mainittuun selvitykseen perustuen koko erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahan ylityksen hyväksynnän tarve vuodelle 2013 on noin
58.900 euroa.
4. Teknisen toimen päävastuualueella ylitykset olivat


Kiinteistöt tulosalueella 51.000 euroa, ylitys johtuu pääsääntöisesti
kiinteistöjen ennakoitua suuremmista muutos/kunnossapito
kustannuksista (39.000 € (osake ja ambulanssitalli)) sekä ennakoitua
suuremmista KVTEL-maksuista (6.000 €) sekä muista kuluista (poistetut
tilisaamiset 6.000).

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosalueelle 14.600 euroa, ylitys johtuu
pääsääntöisesti ennakoitua suuremmista henkilöstön palkkauskustannuksista (4.800 €), kunnossapidon palvelujen ostoista (6.000 €), koneiden ja
laitteiden kunnossapidosta (1.000 €) sekä sähkö kustannuksista (2.800€).

Investointimenot:
5. Sähköisen laskutuksen käyttöönottoa varten oli investointipuolella varattuna
29.000 euroa vuodelle 2013. Työ kaikkineen myynti- ja ostolaskujen osalta oli
paljon työläämpi ja kalliimpi kuin osattiin ennakkoon arvioida, vaikka kokonaisuudesta oli pyydetty alustava arvio. Sähköiseen laskutukseen tuli vielä
ylimääräisenä siirtyminen suoramaksuun vuoden lopulla, koska suoraveloitusmahdollisuus loppui. Investointi tuli maksamaan 43.156 euroa eli määräraha
ylittyi 14.156 eurolla.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuodelle 2013
1. yleishallinnon päävastuualueella yhteensä 13.256,30 euron ylityksen
2. sivistystoimen päävastuualueella peruskoulun tulosalueella yhteensä
33.770,77 euron ylityksen
3. erikoissairaanhoidon tulosalueella yhteensä 58.900 euron ylityksen
4. teknisen toimen päävastuualueella yhteensä 65.600 euron ylityksen
5. sähköisen laskutuksen käyttöönottoon varatun investointimäärärahan
14.156 euron ylityksen.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

_________________
8§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy vuodelle 2013
1. yleishallinnon päävastuualueella yhteensä 13.256,30 euron ylityksen
2. sivistystoimen päävastuualueella peruskoulun tulosalueella yhteensä
33.770,77 euron ylityksen
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3. erikoissairaanhoidon tulosalueella yhteensä 58.900 euron ylityksen
4. teknisen toimen päävastuualueella yhteensä 65.600 euron ylityksen
5. sähköisen laskutuksen käyttöönottoon varatun investointimäärärahan
14.156 euron ylityksen.
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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YLITYSPYYNTÖ, VUODEN 2013 INVESTOINNIT, PYHÄNIEMEN JÄTEVESIVERKOSTON
LIITTÄMINEN SIIRTOVIEMÄRIIN
Kunnanhallitus 19.05.2014, 69 §
Vuoden 2013 kunnan valtuuston hyväksymässä investointien kohdassa oli
66.000 euron määräraha Pyhäniemen liittämiseksi siirtoviemäriin.
Toteutuksen yhteydessä määrärahat ylitettiin 17.078 eurolla. Ylitys johtuu
pääsääntöisesti maaperän kivisyydestä, jolloin maa-aines jouduttiin seulomaan ja
kivet jouduttiin viemään pois työalueelta sekä tuomaan kivetöntä hiekkaa.
Tulopuolelle oli budjetoitu toteutunutta suurempi valtionvesihuoltoavustus, arvioitu
28.000 euroa ja toteutunut 12.000 euroa (liite nro 2 vesihuoltoavustushakemus ja
liite nro 3, vesihuoltoavustuksen maksatuspäätös). Tulopuolelta puuttuu lisäksi
Leppäkosken Sähkö Oy:tä laskuttamaton osuus yhteensä 682 euroa sekä Kihniön
kunnalle hakerankojen myynnin yhteydessä hakkeesta saatava myyntitulo.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2013
investointimäärärahan menojen ylityksen 17.078 euroa ja tulopuolen alituksen
16.000 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus määrää viipymättä teknistä toimea laskuttamaan kaikki
toimintatuotot liittyen Pyhäniemen viemäriverkon investointiin.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________
9§
Khall

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen toimen vuoden 2013 investointimäärärahan
menojen ylityksen 17.078 euroa ja tulopuolen alituksen 16.000 euroa.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ, SUUNNITTELUSTA,
RAKENTAMISESTA JA KALUSTAMISESTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET
tekla 27.3.2014
25 §
Kihniön kunnanvaltuusto kokouksessaan 18.6.2012 18 § päätti antaa Kettukallion
koulun yhteyteen rakennettavalle Yhtenäiskoulu ja päivähoitotiloille
tavoitehinnaltaan 2.603.300 euron alv 0 % rakentamismäärärahan.
Rakennushankkeeseen ryhdyttiin lokakuussa 2012, Valtionavustuksen
myöntöpäätöksen ja aloitusluvan saamisen jälkeen.
Hankkeesta aiheutuneet kustannuksen vuonna 2012 oli 764.190,00 euroa.
Hankkeesta aiheutuneet kustannukset vuonna 2013 oli 1.907.320,31 euroa.
Hankkeeseen saatiin Valtionavustusta kouluosuuteen 321.000 euroa.
Yhteensä lisä- ja muutostöineen muodostui rakentamisesta ja suunnittelusta
aiheutuneet nettokustannukset yhteensä 2.350.510,31 euro alv 0 %.
Vuoden 2013 talousarvioon kunnanvaltuusto kokouksessaan 17.12.2012 30 §
myönsi Yhtenäiskoulun ja päivähoidon irtaimiston hankkimiseksi 230.000 euron alv
0 % määrärahan.
Yhtenäiskoulun ja päivähoidon irtaimistonhankkimisen kustannukset olivat
138.516,38 euro alv 0 %.
Suunnittelusta, rakentamisesta ja irtaimiston hankkimisesta aiheutuneet
kokonaiskustannukset olivat yhteensä 2.489.026,69 euroa alv 0 %.
Esittelijä

Ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee kokonaiskustannuksen tietoonsa saatetuksi, ja
tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

tekla 27.3.2014
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________
Kunnanhallitus 28.04.2014, 59 §
Esittelijä
Ehdotus:
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Kunnanhallitus merkitsee kokonaiskustannuksen tietoonsa saatetuksi ja esittää asiaa
edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen
_________________
10 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee kokonaiskustannuksen tietoonsa saatetuksi.

Kvalt

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
Tekla 24.4.2014, 31 § ja
Tekla 24.4.2013, 28 §
Maankäyttö- ja rakennuslain 14§:n mukaan jokaisella kunnalla tulee olla
rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamista ja rakennetun
ympäristön hoitoa koskevia kuntakohtaisia määräyksiä.
Asemakaavojen ja oikeusvaikutteisten yleiskaavojen määräykset ovat ensisijaisia
rakennusjärjestykseen nähden.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön,
rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön
hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä
muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.
Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on
asiasta toisin määrätty.
Kihniön kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 21.1.2002.
Rakennusjärjestyksen uusimiseen on tullut tarvetta mm. sen sisältämän
suunnittelutarvealueen määrittelyn vuoksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n
mukaan on yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta
suunnittelutarvealueeksi voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.
Voimassa oleva rakennusjärjestys on aikanaan laadittu yhteistyössä Parkanon
kaupungin kanssa ja myös uusi rakennusjärjestys pyritään laatimaan Parkanon
kaupungin kanssa samansisältöiseksi.
MRL § 15 mukaan rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä
62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen
asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään
tarkemmin asetuksella.
Esittelijä:

Päätös:

Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää että rakennusjärjestyksen uusiminen laitetaan vireille.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekla 27.6.2013
Kihniön rakennusvalvonta on laatinut Parkanon kaupungin edustajien kanssa
yhteistyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen uudeksi
rakennusjärjestykseksi.
Liitteinä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos.
Esittelijä:

Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n
mukaisesti nähtäville 3.7.2013 – 5.8.2013 väliseksi ajaksi valmisteluvaiheen
kuulemista varten. Lisäksi tekninen lautakunta pyytää rakennusjärjestysluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausunnot Pirkanmaan
ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta sekä Kihniön perusturvalautakunnalta.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________________________________________________________________
Tekla 20.11.2013
Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n
mukaisesti 3.7.2013 – 5.8.2013 välisen ajan ja siitä on saatu lausunnot Kihniön
perusturvalautakunnalta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Muita lausuntoja,
kysymyksiä tai kommentteja ei ole saapunut. Liitteenä saapuneet lausunnot.
Tekninen johtaja on tehtyjen lausuntojen perusteella tehnyt muutoksia
luonnokseen ja rakennusjärjestysehdotusta on muokattu yhteistyössä Parkanon
kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on
päivitetty aikataulun osalta.
Liitteenä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja Rakennusjärjestysehdotus.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa
sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaisesti nähtäville 27.11 – 2.1.2014
väliseksi ajaksi. Lisäksi tekninen lautakunta pyytää suunnitelmasta lausunnot
Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta sekä Kihniön kunnan
perusturvalautakunnalta.

Päätös:

Tekninen lautakunta teki muutokset kohtiin 7.1 ja 9.2, tekninen johtaja tekee
muutokset rakennusjärjestysehdotukseen.
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
tekla 24.4.2014
Rakennusjärjestysehdotus on ollut MRL 62 § mukaisesti nähtävillä 27.11.2013 –
2.1.2014 välisen ajan ja siitä on saatu lausunnot pyydetyiltä viranomaisilta. Muita
lausuntoja ei ole saapunut.
Rakennusvalvonta on tehnyt lausuntojen perusteella muutoksia ehdotukseen.
Lopullinen esitys rakennusjärjestykseksi on muokattu yhteistyössä Parkanon
kaupungin rakennusvalvonnan kanssa
Esittelijä:

Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun rakennusjärjestyksen Kihniön kunnan
uudeksi rakennusjärjestykseksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi ja valtuustolle vahvistettavaksi siten, että se tulee voimaan
1.7.2014.

tekla 24.4.2014 § 31
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________
Kunnanhallitus 19.05.2014, 68 §
Tekninen johtaja esittelee asiaa kokouksessa
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun rakennusjärjestyksen (liite nro 1) Kihniön kunnan

uudeksi rakennusjärjestykseksi ja esittää sen edelleen valtuustolle vahvistettavaksi
siten, että se tulee voimaan 1.7.2014.
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Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vanha rakennusjärjestys kumotaan
1.7.2014 alkaen.
Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________________
11 §

Uusi Kihniön kunnan rakennusjärjestys liitteenä nro 1.

Khall

Ehdotus:
Kihniön kunnanvaltuusto vahvistaa Kihniön kunnan uuden rakennusjärjestyksen
(liite nro1) ja saattaa sen voimaan 1.7.2014 alkaen.
Lisäksi kunnanvaltuusto kumoaa vanhan rakennusjärjestyksen 1.7.2014 alkaen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
12 §

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen
jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös. Saman pykälän
säännösten mukaan meillä riittää konsernitaseen laatiminen, koska sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen
yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle 200.000 euroa eikä näiltä
tilikausilta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo ole ylittänyt yhtä
kolmasosaa konsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole
tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai
rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilintarkastaja on 12 5.2014 antanut vuotta 2013 koskevan tilintarkastuskertomuksen (liite nro 2) ja tarkastuslautakunta esityksensä valtuustolle.
Liitteenä nro 3 on vuoden 2013 tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi se
sisältää tuloslaskelman s. 85, rahoituslaskelman s. 86, taseen s. 87, konsernitaseen
s. 89 sekä vesi- ja viemärilaitoksen laskennallisen tuloslaskelman ja taseen s. 106.
Sivulla 27 on kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Sivuilla 5 – 8 on
kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenee tilinpäätöksen keskeiset tiedot.

Khall

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää vuoden 2013 tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Tark.ltk

16.06.2014

14

Ehdotus:
Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi
sekä esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden
johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1. – 31.12.2013.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilivuodelta 1.1. – 31.12.2013.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.06.2014
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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013
13 §

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko
kunnanvaltuuston vuoden 2013 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan,
vuoden 2013 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta on
arvioinut kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta
2013.

Tark.ltk

Ehdotus:
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen (liite nro 4) kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen ja merkitsi sen tietoonsa saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.06.2014
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MUISTISAIRAIDEN PALVELUASUMISYKSIKÖN SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHAN SIIRTO
Perusturvalautakunta 18.03.2014
24 §
Kuluvan vuoden talousarviossa on teknisellä lautakunnalla 50.000 euron määräraha
muistisairaiden palveluasumisyksikön (talousarviossa nimikkeellä dementiaosasto)
suunnitteluun. Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.3.2014 keskustellut ko.
suunnittelumäärärahan siirtämistä perusturvaan. Kunnanhallitus tekee asiasta
varsinaisen lopullisen siirtopäätöksen seuraavassa 31.3.2014 pidettävässä
kokouksessa. Kunnanhallituksen toivomuksena oli kuitenkin suunnittelun / asian
perusselvitystyön käynnistäminen mahdollisimman nopealla aikataululla.
Suunnittelutyön käynnistämiseksi tulee valita työryhmä, joka vastaa
palveluasumisyksikön suunnittelun eri toteuttamisen vaihtoehdoista.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta nimeää muistisairaiden palveluasumisyksikön suunnittelun
työryhmään seuraavat:
Pilvi Kärkelä, Minna Yli-Kujala, Petteri Wiinamäki, Tapani Törmä, Heli YliKauhaluoma, Leila Pusa, Jaak Roosimägi ja Markku Yli-Salomäki.
Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua työryhmän kokouksiin. Työryhmä voi kuulla
työssään eri asiantuntijoita. Työryhmällä on oikeus käyttää suunnittelumäärärahaa
osa-aikaisen erityisasiantuntijan palkkaukseen / palkkioon.
Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan Pilvi Kärkelä ja sihteeriksi Leila Pusa.

Perusturvaltk. § 24

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
________________________________
Kunnanhallitus 28.04.2014, 66 §
Työryhmän ensimmäinen kokous on 24.04.2014.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi 50.000 euron
muistisairaiden palveluasumisyksikön suunnittelumäärärahan siirron tekniseltä
lautakunnalta perusturvalautakunnalle.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.06.2014
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__________________
14 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy 50.000 euron muistisairaiden palveluasumisyksikön
suunnittelumäärärahan siirron tekniseltä lautakunnalta perusturvalautakunnalle.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.06.2014

18

LISÄMÄÄRÄRAHAN HYVÄKSYMINEN, TERVEYS- JA PALVELUKESKUS, LÄÄKEJAKOHUONEEN JA YMPÄRÖIVIEN TILOJEN SANEERAUS SEKÄ LISÄVELANOTTOVALTUUDEN
HYVÄKSYMINEN
Khall 19.5.2014
70 §
Arkkitehtitoimisto Ilkka Mannila on tehnyt suunnitelman Terveys- ja Palvelukeskuksen lääkejakohuoneen saneeraamisesta viranomaisvaatimusten mukaiseksi.
Suunnitellun saneerauksen laajuus on 118 m2 ja sijoittuu ns. terveyskeskuksen ja
vanhainkodin liitososaan. Saneerauksen yhteydessä tilojen huonejakoa ja
käyttötarkoitusta muutettaisiin vastaamaan olemassa olevaa tarvetta mahdollistaen
myös tulevia toimenpiteitä ja käyttötarkoituksia.
Suunnitellussa hankkeessa pohjapiirustukseen merkityllä alueella tehtäisiin
huonejakoihin, käyttötarkoituksiin, LVISA- sekä paloilmoitin- ja sprinklausjärjestelmiin liittyviä muutoksia.
Saneeraushankkeella ei ole valtuuston hyväksymää määrärahaa vuodelle 2014,
suunnitellun hankkeen kustannusarvio on noin 150 - 200.000 euroa alv. 0%.
Kustannusarvio tarkentuu erikoissuunnittelun valmistuttua.
Pääpiirustusten hyväksynnän ja erikoissuunnittelun valmistuttua hankkeelle
haetaan määräraha.
Pääpiirustukset nähtävinä ennen kokousta keskustoimistolla ja kokouksessa.
Asian esittelee kokouksessa tekninen johtaja.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten.
19.5.2014
Khall
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
___________________
Kunnanhallitus 09.06.2014, 77 §
Asian valmistelua on jatkettu siten, että kohteesta on valmisteltu tarkennettu versio, jossa
vain välttämätön on mukana lääkejakohuoneen ja ympäröivien tilojen saneerauksen
toteuttamiseksi. Remontin laajuus on sama ja kustannukset arvioidaan noin 120.000
euroksi.
Oheismateriaalina Arkkitehtitoimisto Ilkka Mannilan alustava perustamiskustannusarvio.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.06.2014
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Asiaa kokouksessa esittelee tekninen johtaja.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy tarkennetun esityksen pääpiirustusten hyväksymiseksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 130.000 euron lisävelanottovaltuuden
hyväksymistä kuluvan vuoden talousarvioon.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
__________________
15 §

Oheismateriaalina Arkkitehtitoimisto Ilkka Mannilan alustava perustamiskustannusarvio.

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy lisämäärärahapyynnön lääkejakohuoneen ja ympäröivien tilojen
saneerauksen toteutukseen ja hyväksyy 130.000 euron lisävelanottovaltuuden kuluvan
vuoden talousarvioon.

Kvalt

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.06.2014
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LISÄMÄÄRÄRAHAN HYVÄKSYMINEN KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN MÄÄRÄAIKAISEEN
PALKKAAMISEEN JA LISÄVELANOTTOVALTUUDEN HYVÄKSYMINEN
Perusturvaltk. § 41 2.6.2014
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen sosiaalihuollon
valvonta-asiassa 31.3.2014 päivätyllä kirjeellä. Asia koskee Kihniön kunnan
vanhustenhuoltoa. Päätös on liitteenä numero 1.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut sosiaalihuoltolain 57§ 3
momentin nojalla Kihniön kunnalle huomautuksen ns. Iltakodin hoitohenkilöstön
riittämättömyydestä suhteessa yksikön asiakasmäärään. Henkilökuntaa tulee olla
em. päätöksen mukaan riittävästi, jotta työntekijöitä on kaikkina vuorokauden
aikoina, koska yksikössä on yövalvontaa tarvitsevia asiakkaita. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana tulee olla asiakkaiden toimintakyky ja palvelujen tarpeet.
Uuden 1.7.2013 voimaantulleen vanhuspalvelulain 20 §:n mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat
toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän
toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat
palvelut. Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön
toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokauden ajasta
riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut laatusuosituksen hyvän ikääntymisen
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Laatusuosituksessa todetaan, että
henkilöstön kohdentamisessa tulee huomioida asiakkaiden fyysinen, kognitiivinen,
psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut tarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen mukaan tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodissa suositus ehdottomaksi vähimmäismääräksi on 0,50 hoitotyöntekijää
asukasta kohden. Suositeltu henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista
mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla.
Liitteessä numero 2 on tarkempi selvitys Iltakodin nykyisestä henkilöstöstä ja suunnitelma henkilöstön lisäämiseksi henkilöstömitoituksen tavoitteen saavuttamiseksi.
Iltakodilla keskimääräinen pitkäaikainen asukasmäärä on 19 – 20 asukasta.
Lisähenkilöstö palkataan tässä vaiheessa määräaikaisesti tämän vuoden loppuun
saakka. Tämä sen vuoksi, että lähikuukausina saadaan tarkemmat päätökset
Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden organisointitavasta. Joka
tapauksessa tavoitteena on saada henkilöstömitoitus suositusten mukaiseksi
viimeistään ensi vuoden alusta alkaen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

16.06.2014
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Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole määrärahavarausta uusien hoitajien
palkkaamiseen, joten lisämäärärahaa on haettava palkkauskustannuksiin.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle 70.000 euron lisämäärärahaa
vuoden 2014 talousarvioon kolmen uuden määräaikaisen lähihoitajan toimen
palkkauskustannuksiin kotihoidon toimintayksikköön Iltakotiin henkilöstömitoituksen
parantamiseksi. Kotihoidon lopullinen henkilöstömitoituksen saaminen sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain 20 §:n ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
vaatimusten sekä Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen mukaiseksi sekä
edellä olevien toimien vakinaistaminen käsitellään vuoden 2015 talousarvion
valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä.

2.6.2014
Perusturvaltk. § 41

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_________________
Kunnanhallitus 09.06.2013, 80 §
Liitteet nro 2 (Aluehallintoviraston selvityspyyntö) ja nro 3 (esitys hoitohenkilökunnan lisäyksestä) selventävät asiaa.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
70.000 euron lisämäärärahaa vuoden 2014 talousarvioon kolmen uuden määräaikaisen lähihoitajan toimen palkkauskustannuksiin kotihoidon toimintayksikköön
Iltakotiin henkilöstömitoituksen parantamiseksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kuluvalle
talousarviovuodelle 70.000 euron lisävelanottovaltuuden.

Khall

Päätös:
Keskustelun kuluessa Leila Pusa esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja hän
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______________
16 §
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Khall

16.06.2014
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Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy 70.000 euron lisämäärärahan vuoden 2014
talousarvioon kolmen uuden määräaikaisen lähihoitajan toimen palkkauskustannuksiin kotihoidon toimintayksikköön Iltakotiin henkilöstömitoituksen
parantamiseksi.
Lisäksi kunnanvaltuusto myöntää kuluvalle talousarviovuodelle 70.000 euron
lisävelanottovaltuuden.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

