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Yli-Hietanen Harri
Yli-Knuuttila Jouko
Kuusisto Kosti, varavaltuutettu
Lehtinen Jyri, varavaltuutettu
Hautamäki Sini, varavaltuutettu
Rahkola Jaana, varavaltuutttu

Muut saapuvilla olleet

Liukku Petri

kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

27 - 33 §

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:
Hautamäki Sini ja Korkiakoski Mika

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petteri Wiinamäki

Petri Liukku

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 16.12.2014

Hautamäki Sini
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Korkiakoski Mika
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SATU HAVERIN EROANOMUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Kunnanhallitus 17.11.2014
134 §
Satu Haveri on pyytänyt eroa Kihniön kunnan perusturvalautakunnan jäsenyydestä
työesteeseen vedoten.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4.2 §,
jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla
vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia
jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Puheenjohtajistoa
vaatimus ei erikseen koske.
Oheismateriaalina koonti Kihniön kunnan luottamushenkilövalinnoista 2013 – 2016.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. Myöntää Satu Haverille eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä.
2. Valitsee uuden jäsenen perusturvalautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudekseen.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________________________________________
27 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää
1. Myöntää Satu Haverille eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä.
2. Valitsee uuden jäsenen perusturvalautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudekseen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja
valitsi perusturvalautakunnan jäseneksi Mervi Alkkiomäen ja varajäseneksi Mailis
Riskun.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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TEOLLISUUSHALLIN / VIPATEK SEKÄ MÄÄRÄALAN MYYMINEN ALVARIN SORA JA
MURSKE OY:LLE / KAUPPAKIRJAN LISÄYS
Kunnanhallitus 22.04.2013
87 §
Kihniön kunta ja Alvarin Sora ja Murske Oy ovat neuvotelleet teollisuushallin ja
siihen liittyvän tontin (Vipatek) sekä teollisuustuotannon laajentamiseen soveltuvan
lisämääräalan kauppakirjaluonnoksesta. Alvarin Sora ja murske Oy on ollut
kiinteistössä vuokralla vuodesta 2005 alkaen. Neuvotteluita hallin myymisestä on
käyty myös aiemmin.
Teollisuushallin kunto edellyttäisi kunnalle jäädessään huomattavan suuren
peruskorjausinvestoinnin aloittamista. Kauppa tukee toteutuessaan kunnan
strategiaa, missä todetaan, että kunnan kiinteistöjen määrää pyritään supistamaan.
Kaupan kohde:
Kihniön kunnan Kirkonkylässä sijaitseva tila Vipatek –niminen tila Rn:o 8:184
(kiinteistötunnus 250-403-8-184 ) tilalla sijaitsevine rakennuksineen sekä noin 6.700
m2:n suuruinen määräala Kihniön kunnan Kirkonkylässä sijaitsevasta Paavolanmäki
–nimisestä tilasta RN:o 8:232 (kiinteistötunnus 250-403-8-232 ). Määräalalla ei
sijaitse rakennuksia.
Paavolanmäki –nimisestä tilasta erotettava määräala ei saa osuutta Paavolanmäki
–nimisen tilan yhteisistä alueista tai erityisistä etuuksista.
Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Teollisuustie 18, 39280 Kihniö. Kiinteistörekisterin
mukaan Vipatek –nimisen tilan pinta-ala on 0,9226 ha. Tilalla sijaitsee noin 612
m2:n suuruinen teollisuusrakennus.
Kauppahinta:
Kaupan kohteen yhteinen kauppahinta on kahdeksankymmentäviisituhatta
(85.000,00) euroa. Kauppahinta jakautuu siten, että Vipatek –nimisen tilan
kauppahinta on kahdeksankymmentätuhatta (80.000,00) euroa ja Paavolanmäki –
nimisestä tilasta erotettavan määräalan kauppahinta viisituhatta (5.000,00) euroa.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus
tehdä sopimukseen teknisluonteisia korjauksia.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________________________
Kunnanvaltuusto 29.04.2013
28 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 3 olevan kauppakirjaluonnoksen.
Kunnanvaltuusto myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen
teknisluonteisia korjauksia.

Kvalt

Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että
sopimuskohdasta 17 poistetaan sana kaukolämpö.
Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
päätösehdotuksen.

____________________________

Kunnanhallitus 17.11.2014
137 §
Alkuperäistä kauppakirjaa on täydennetty siten, että siihen on lisätty 900 m2
suuruinen ala tilasta Kunnanmikko RN:o 8:227, kiinteistötunnus 250-403-8-227.
Lisätty ala kuuluu alkuperäisen kaupan kokonaispinta-alaan ja karttaluonnokseen,
mutta kauppakirjassa ei huomioitu, että siihen kuuluu osa myös Kunnanmikko nimisestä tilasta.
Maanmittauslaitoksen ilmoituksen pohjalta tehtyä lisäystä ei voida pitää
teknisluotoisena korjauksena, näin ollen asia vaatii päätöksentekomenettelyn.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää liitteen nro 1 mukaisen kauppakirjan lisäyksen
hyväkymistä kunnanvaltuustolle.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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________________________
28 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteen nro 1 mukaisen kauppakirjan lisäyksen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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TALOUSARVION TOTEUTUMISEN OSAVUOSIKATSAUKSET 30.9.2014
Kunnanhallitus 17.11.2014
138 §
Perusturvan, teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja yleishallinnon osalta
laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.9.2014 tilanteen mukaan
jaetaan kokouksessa.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset (liite nro 2) tietoonsa saatetuksi ja
saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______________________
29 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsaukset 30.09.2014 (liite nro 2) tietoonsa
saatetuksi.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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MUUTOS SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEEN
Yh 38 §
Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Lavia yhdistyy Porin kaupunkiin
1.1.2015. Yhdistymisen vuoksi perussopimus pitää tarkistaa vastamaan uutta
jäsenkuntarakennetta.
Satakunnan perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 4 ja 8 sekä
liitteessä Jäsenkuntien peruspääomat.
Muutoksen vaikutus koskee vain jäsenkunnan Lavian nimen muuttamista Poriksi,
muutos ei vaikuta perussopimuksen äänivallanperusteihin eikä peruspääomaosuuksiin.
Liitteenä perussopimusehdotus, jossa jäsenkunta Lavia on korvattu uudella
jäsenkunnalla Pori.
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää lähettää Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimusehdotuksen päätettäväksi jäsenkuntiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
______________________
Kunnanhallitus 17.11.2014
140 §
Esittelijä:

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen nro 3 mukaisen perussopimuksen
hyväksymistä.

Khall:

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
________________________
30 §
Khall

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen.
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 – 2017 TALOUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 08.12.2014
141 §
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on
oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.
Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirja on liitteenä. Talousarviokirjan
ensimmäisillä sivuilla ovat yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle. Sivuilla 1 – 12 ovat käyttötalouden määrärahaesitykset, tuloslaskelma on
sivulla 13, investointiosa sivuilla 14 – 18 ja rahoituslaskelma sivulla 19. Tavoitteet ja
perustelut sekä talousarvion että taloussuunnitelman osalta ovat sivuilla 20 – 53.
Taloussuunnitelman numero-osa on värillisellä paperilla asiakirjan loppuosassa.
Yhteensä vuoden 2015 talousarvioesitys on 1.591.330 euroa alijäämäinen. Vuosikate on 783.178 euroa negatiivinen. Käyttötalouden menot ovat 16.871.199 euroa
ja tulot 3.905.721 euroa. Lainamäärä kasvaa noin 2.800.000 euroa ja on talousarviovuoden lopussa noin 8.395.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 1.361.000
euroa.
YT-toimielin käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa 03.12.2014.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä nro 1 olevan talousarvion
vuodelle 2015 ja vuosia 2016 – 2017 koskevan taloussuunnitelman.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________________
31 §
Khall

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 4 olevan Kihniön kunnan talousarvion
vuodelle 2015 ja vuosia 2016 – 2017 koskevan taloussuunnitelman.
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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KIHNIÖN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
Kunnanhallitus 08.12.2014
145 §
Kuntalakiin (325/2012) lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna 2014. Sisäisellä
valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja
toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden
saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan,
arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin
johtamista.
Valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KL
13 §). Siten valtuusto perusteista päättäessään ohjaa kunnanhallitusta hallinnon
ja talouden vastuutehtävän hoidossa sekä toiminnan johtotehtävässä. Keskeinen
ohjausväline on hallintosääntö. Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää
kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja raportointia.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä nro 2
olevan Kihniön kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
________________________
32 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä nro 5 olevan Kihniön kunnan sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2014 TALOUSARVIOON
Sivistyslautakunta 25.11.2014
38 §
Kuntalain 65 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa päivähoidon tehtäväalueelle 99.500 euroa. Lasten kotihoidon tukea on käytetty aktiivisemmin kuin on
budjetoitu, joten lisämäärärahan tarve on 14.500 euroa sekä varsinaisen päivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon palkkakustannuksiin ja ateriakustannuksiin
yhteensä 85.000 euroa. Lasten omassa kodissa tapahtuvaan päivähoitoon on
tarvittu ennakoitua enemmän määrärahoja. Ryhmäperhepäivähoidossa on useita
erityislapsia, jotka on sijoitettu kahden lapsen hoitopaikalle ja erityislapsia, joiden
hoitamiseen tarvitaan myös avustaja.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
vuoden 2014 talousarvioon päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään yhteensä
99.500 euron lisämääräraha.

Sltk 38 §

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen
________________________
Perusturvalautakunta 27.11.2014
77 §
Perusturvan kuluvan vuoden talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan koko vuoden toimintakuluja. Talousarviovuoden aikana on jouduttu tekemään mm. asiakassijoituksia, joihin ei voitu varautua laadittaessa kuluvan vuoden talousarviota.
Sosiaalipalvelujen tulosalueella lastensuojelussa on jouduttu sijoittamaan kuluvan vuoden aikana kolme lasta ulkopuoliselle palvelujen
tuottajalle kuukausikustannusten ollessa 7.500 euroa lasta kohden.
Sijoituksista tulee tänä vuonna kustannuksia yhteensä noin 165.000
euroa. Samalla tulosalueella tulee joissakin toimintayksiköissä määrärahan alitusta, joten koko tulosalueen lisämäärärahan tarve on arviolta
noin 90.000 euroa
Ympäristöterveydenhuoltoon (eläinlääkintähuolto) varatut määrärahat
eivät myöskään ole kuluvalle vuodelle riittävät. Palkkauskustannuksiin
(ostopalvelut Sastamalan kaupungilta) kuluu arvioitua enemmän. Samoin erikoissairaanhoidon tulosalueella määrärahat eivät riitä. PirkanPöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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maan sairaanhoitopiirin käyttö on ollut kuluvana vuonna tilausta suuremmat. Samoin muuhun erikoissairaanhoitoon tarvitaan lisää yhden
uuden psykiatrian asiakassijoituksen vuoksi.
Lisämäärärahan tarve jakaantuu alla olevan mukaisesti:
Sosiaalipalvelujen tulosalue
lastensuojelu / ostopalvelu

90.000 €

Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalue:
ympäristöterveydenhuolto

30.000 €

Erikoissairaanhoidon tulosalue
Sairaanhoitopiiri
Muu erikoissairaanhoito
YHTEENSÄ
Esittelijä

120.000 €
25.000 €
265.000 €

Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle selostusosassa mainituin perustein kuluvan vuoden talousarvioon Sosiaalipalvelujen tulosalueelle 90.000 euron lisämäärärahan, Kansanterveys- ja vanhustyön
tulosalueelle 30.000 euron lisämäärärahan sekä Erikoissairaanhoidon
tulosalueelle 145.000 euron.

Perusturvaltk. § 77

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
________________________
Kunnanhallitus 08.12.2014
146 §
Yleishallinnon tehtäväalueella korkokulujen ja muiden rahoituskulujen sekä
valtiolle maksettavien maksuosuuksien määrärahat eivät tule riittämään vuodelle
2014. Korkokuluihin tarvittaisiin 35.000 euron lisämääräraha, muihin rahoituskuluihin 1.800 euron lisämääräraha ja maksuosuuksiin valtiolle 800 euron lisämääräraha. Lisäksi luottamushenkilöhallinnon määrärahat ylittyvät noin 18.000 euroa
ennakoitua useampien kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksien sekä
valtuustoseminaarien kokouspalkkioiden vuoksi.
Esittelijä

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvioon
1. myönnetään sivistyslautakunnalle päivähoidon tehtäväalueelle yhteensä 99.500
euron lisämääräraha sivistyslautakunnan mainitsemin perustein.
2. myönnetään Sosiaalipalvelujen tulosalueelle yhteensä 90.000 euron
lisämääräraha ja Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueelle yhteensä 30.000
euron lisämääräraha ja Erikoissairaanhoidon tulosalueelle 145.000 euron
lisämääräraha perusturvalautakunnan mainitsemin perustein.
3. myönnetään yleishallinnon tehtäväalueelle korkokuluihin 35.000 euron, muihin
rahoituskuluihin 1.800 euron, maksuosuuksiin valtiolle 800 euron ja luottamushenkilöhallintoon 18.000 euron lisämäärärahat.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_____________________________
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Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2014 talousarvioon
1. sivistyslautakunnalle päivähoidon tehtäväalueelle yhteensä 99.500 euron
lisämääräraha sivistyslautakunnan mainitsemin perustein.
2. Sosiaalipalvelujen tulosalueelle yhteensä 90.000 euron lisämääräraha ja
Kansanterveys- ja vanhustyön tulosalueelle yhteensä 30.000 euron
lisämääräraha ja Erikoissairaanhoidon tulosalueelle 145.000 euron
lisämääräraha perusturvalautakunnan mainitsemin perustein.
3. yleishallinnon tehtäväalueelle korkokuluihin 35.000 euron, muihin rahoituskuluihin 1.800 euron, maksuosuuksiin valtiolle 800 euron ja luottamushenkilöhallintoon 18.000 euron lisämäärärahat.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

