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Toivonen Katri
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Petri Liukku
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Toivonen Katri
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KANSANÄÄNESTYSALOITE SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Kunnanhallitus 06.02.2015
14 §
Kuntalain 31 § mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia
äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä,
toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.
Kuntalaissa ei säädetä aloitteen sisällölle asetettavista vaatimuksista. Sen sijaan
kansanäänestysmenettelyä koskevan lain (656/1990) 4 § mukaan
- aloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys halutaan toimitettavaksi
- aloitteessa on vakuutettava, että aloitteen tekijät ovat äänestysoikeutettuja
kunnan asukkaita
- aloitteen tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle on selvästi merkittävä nimi,
ammatti tai toimi ja osoite
Aloitteen johdosta valtuuston on viipymättä ratkaistava, toimitetaanko aloitteessa
tarkoitettu kansanäänestys. Asia on siis ilman aiheetonta viivytystä valmisteltava ja
saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Valtuusto voi vapaasti harkita, toimitetaanko
äänestys vai ei. Valtuusto voi myös aina päättää äänestysvaihtoehdoista, joiden
selkeyteen on kiinnitettävä huomioita.
Jos aloitteen tekijöitä ei ole viittä prosenttia, aloite on jätettävä käsittelemättä ja
tästä on ilmoitettava aloitteen tekijöille. Ilmoituksen voi tehdä asian valmistelusta
valtuustolle vastaava kunnanhallitus.
Kunnanjohtaja Petri Liukulle on luovutettu 6.2.2015 kansanäänestysaloite sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisestä Kihniön kunnassa, jonka on allekirjoittanut
198 kuntalaista. Aloitelista eivät kaikilta osin täytä edellä esitettyjä ehtoja, mutta
siitä huolimatta voidaan todeta, että kuntalaissa vaadittava äänestysoikeutettujen
kuntalaisten vähimmäisvaatimus täyttyy. Kihniön kunnassa oli viime
europarlamenttivaaleissa yhteensä 1794 äänioikeutettua. Tästä määrästä viisi
prosenttia on 90 kuntalaista.
Kunnallinen kansanäänestys (Kuntalaki 30 §) on aina neuvoa-antava, sen tulos ei
sido valtuustoa. Kunnanvaltuuston on päätettävä kansanäänestyksen
toimittamisesta viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäivää.
Jos kunnanvaltuusto päättää, että asiasta järjestetään kansanäänestys, se samalla
tarkoittaa, että kunnanvaltuusto ei ehdi käsitellä Sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä koskevia asioita ennen kuin eduskunta päättää työnsä 13.3.2015 tältä
vaalikaudelta. Oletettavaa on, että eduskunta tekee jonkin asteisen soteuudistuspäätöksen ko. päivämäärään mennessä.
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Kokonaisuudessaan kysymys on siitä, että jos päätetään suorittaa neuvoa-antava
kansanäänestys Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, niin
tällä päätöksellä myös estetään valmisteltu sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta- alueen muodostaminen sekä Kihniön palvelusopimuksen hyväksyminen.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja esittää asiaa kunnanvaltuuston
päätettäväksi.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
___________________________
Kunnanvaltuusto 06.02.2015
3§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää kansanäänestysaloitteesta.

Kvalt

Päätös:
Juha-Matti Markkola esitti, että kunnanvaltuusto päättää asian tärkeyden ja
päätösasioihin liittyvän valtuustoseminaarin keskeneräisyyden vuoksi jatkaa ko.
asian käsittelyä 9.2.2015 pidettävän kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä
hallintosäännön 29 §:n mukaisesti ns. jatkokokousasiana.
Heikki Mäkinen kannatti tehtyä esitystä, joka tuli kunnanvaltuuston yksimieliseksi
päätökseksi.

____________________________
09.02.2015 jatkokokous
4§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää kansanäänestysaloitteesta.

Kvalt

Päätös:
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Keskustelun kuluessa Lea Mäkipää esitti Hannu Koivistoisen kannattamana, että
kansanäänestys suoritetaan. Katri Toivonen esitti Juha-Matti Markkolan
kannattamana, että kansanäänestystä ei suoriteta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kaksi eriävää kannatettua ehdotusta, niin
on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat Lea Mäkipään ehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka
kannattavat Katri Toivosen ehdotusta, äänestävät ”EI”.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 ”JAA” -ääntä ja 17 ”EI” -ääntä.
Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli, että kansanäänestystä ei suoriteta.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA /
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN
perusturvaltk § 73, 7.11.2014
Kihniössä on käyty sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden järjestämistä
koskevaa keskustelua erityisesti kuluvan vuoden aikana järjestämällä mm. neljä
valtuustoseminaaria, joissa on ollut kutsuttuna valtuutetut, perusturvalautakunnan
jäsenetperusturvalautakunta on useasti epävirallisesti käynyt keskustelua sosiaalija terveystoimen tulevaisuuden järjestämistavasta. Virallisia käsittelyjä tai päätöksiä
Kihniön kunnan sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuuden järjestämistavasta ei ole
toistaiseksi tehty.
Kihniön ja Parkanon luottamushenkilöt keskustelivat kuntayhteistyön merkeissä
loppuvuodesta 2013. Tällöin esille nousi voimakkaasti tarve kehittää ja tiivistää
yhteistyötä erityisesti Kihniö - Parkano sosiaali- ja terveystoimen osa-alueilla.
Tämän jälkeen 2013 – 2014 on selvitetty sote- yhteistyön mahdollisuuksia myös
seudun kuntajohtajien tapaamisissa sekä Kihniön ja Parkanon virkamiesjohdon
sekä Pe-Tu lautakuntien puheenjohtajien tapaamisissa. Lisäksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntatapaamisia em. asioiden puitteissa on käyty naapureiden Virtojen kaupungin ja Karvian kunnan kanssa.
Edellä mainittuun liittyen Kihniön kunnan on tarkoituksenmukaista ehdottaa
Parkanon kaupungille sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta. Ehdotus on
tarkoituksenmukaista tehdä, jotta voitaisiin turvata pitkällä aikavälillä Kihniön
sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut ja turvata sosiaali- ja terveystoimen työpaikat.
Erittäin tärkeää on toteuttaa palvelut lähivuosina nykyistä järjestelmää
edullisemmin. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat nousseet
tilinpäätöstietojen mukaan vuosina 2009 – 2013 keskimäärin kuusi prosenttia
vuosittain. Toimintatuottojen nousu on vastaavasti ollut keskimäärin 0,37 prosenttia
vuosittain.
Kunnassa ovat usean vuoden ajan toimineet hallintokunnittaiset taloudellisen
tasapainottamisen työryhmät, joiden avulla kustannuksia ja niiden kasvua on yritetty
pitää kohtuullisina. Vaikutukset ovat kuitenkin jääneet verrattain pieneksi.
Paras- Puitelaki korostaa yhteistoimintavelvoitetta. Laissa määritetään, että kunnan
tulee kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluu
noin 20.000 asukasta. Kihniön ja Parkanon yhteistoiminta-alue ei tähän yllä, mutta
on Luoteis-Pirkanmaalla avaus tavoitteen saavuttamiseksi.
Esittelijä

Ehdotus: ( puheenjohtaja)
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kihniön kunta ehdottaa
Parkanon kaupungille Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja terveyspalvelujen
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yhteistoiminta-alueen muodostamista. Kihniön kunta edellyttää, että erillisellä
molempia osapuolia sitovalla sopimuksella määritellään Kihniön kunnassa säilyvä
palvelutaso sekä kustannuskehitys tuleville vuosille.
Edelleen perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
Perusturvaltk. § 73 Päätös:
Keskustelun alussa todettiin, että kokoukselle tulee valita tilapäinen puheenjohtaja
varsinaisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan olleessa esteellisiä. Kokous
valitsi yksimielisesti Kosti Kuusiston tilapäiseksi puheenjohtajaksi.
Esittelijän ollessa estynyt päätti kokous yksimielisesti voimassa olevan
hallintosäännön 36 § 4 mom mukaisesti, että käsiteltävä asia ratkaistaan
puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________
Kunnanhallitus 10.11.2014
§ 131
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että:
-Kihniön kunta ehdottaa Parkanon kaupungille Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen muodostamista. Kihniön kunta edellyttää,
että erillisellä molempia osapuolia sitovalla sopimuksella määritellään Kihniön
kunnassa säilyvä palvelutaso sekä kustannuskehitys tuleville vuosille.
- Se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- Se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsultti- ja
lakimiespalveluita

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

______________________
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kvalt 17.11.2014, 26 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että:
-Kihniön kunta ehdottaa Parkanon kaupungille Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen muodostamista. Kihniön kunta edellyttää,
että erillisellä molempia osapuolia sitovalla sopimuksella määritellään Kihniön
kunnassa säilyvä palvelutaso sekä kustannuskehitys tuleville vuosille.
- Se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- Se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsultti- ja
lakimiespalveluita

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Kunnanvaltuusto nimesi Heikki Mäkisen esityksestä Juha-Matti Markkolan
kannattamana, että yhteistyöneuvotteluihin ao. asian osalta nimetään:
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja
ja kunnanhallituksen jäsen Jari Alkkiomäki. Kunnanvaltuusto myöntää
kunnanhallitukselle oikeuden täydentää neuvotteluryhmää.
Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ryhmiä kuultuaan, että mahdollinen
päätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tehdään erillisellä sopimuksella
Parkanon kaupungin kanssa. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyvät
kuntien valtuustot.

_________________
Kunnanhallitus 04.02.2015
10 §
Kuntien väliset neuvotteluryhmät ovat kokoontuneet 4 kertaa 25.11. 2014,
10.12.2014, 12.1.2015 ja 27.1.2015 ja Lisäksi nimetty neuvottelutyhmä on
kokoontunut erikseen valmistelemaan asiaa. Työryhmässä on valmisteltu liitteenä
oleva sopimus (+ liite) sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen
muodostamisesta. Yhteistoiminta-alueesta on käyty keskusteluja myös muiden
kuntien kanssa.
Sopimuksen tarkoituksena on sopia lainsäädännössä kuntien järjestettäväksi
säädettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja sopijakuntien
yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.
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Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei lueta tässä yhteydessä varhaiskasvatuspalveluita
ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Sopimuksella kunnat muodostavat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan
lain 5 §:ssä tarkoitetun yhteistoiminta-alueen.
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169
5 § (29.4.2011/384) / Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen
"Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa
toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan 3–5 momentissa
tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat voivat sopia, että
yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 2
momentin mukaisesti alueen yhden kunnan hoidettaviksi, jolloin
tehtävien hoitamista varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu
alueen kuntien yhteinen toimielin, tai että yhteistoiminta-alueen tehtävät
hoitaa kuntayhtymä.”
Sopimus on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla
Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ja mahdollisesti myös Mänttä-Vilppulan
kaupunki sekä Juupajoen kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen siten, että
järjestämisvastuu on Parkanon kaupungilla.
Kuntalaki 10 luku / Kuntien yhteistoiminta / 76 § Yhteistoiminnan
muodot:
"Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.
Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi
yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa
kuntayhtymä."
Kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön
välisessä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka
koskevat mm:
- henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien
välisessä yhteistoiminnassa.
Lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee em. asian, hänen on
neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi
valmisteilla olevan asian toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista
ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Laajakantoiset tai
henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistoimintaelimessä.
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Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja siihen liittyvän henkilöstön siirron yhteistoimintalain mukainen käsittely on
toteutettu Kihniön kunnan yhteistyösuojelutoimikunnan ja Parkanon kaupungin YTryhmän yhteisessä kokouksessa 28.1.2015.
Perusturvalautakunta kokoontuu käsittelemään asiaa 3.2.2015.
Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen ja
edelleen kunnanvaltuuston kokoukseen.
Perusteet yhteistoiminta-alueen muodostamiselle ovat samat mitä edellä mainitut
kts. esittelytekstin alkuosa perusturvaltk § 73 7.11.2014. Lisäksi voidaan todeta,
että Kihniön kunnalla ja Parkanon kaupungilla on lukuisia kuntien välisiä sopimuksia
palvelutuotannosta sote- tehtäväalueella. Tästä johtuu, että toimintaa on
tarkoituksenmukaista tarkastella yhtenä palvelukokonaisuutena tulevaisuudessa.
Mainittakoon myös kuntien yhteistoiminnasta se, että kunnat selvittivät kuntaliitosta
vuonna 2006, mikä ei kuitenkaan johtanut kuntaliitokseen. Kuntien välinen
yhteistoiminta kaikilla hallinnonaloilla on jatkunut selvityksen jälkeen tiiviinä.
Lisäksi kunnilla on yhteinen haaste lähivuosina voimakkaasti kasvavasta
ikääntyneiden määrästä, mm voimakkaan sairastavuuden tuomaan
palvelutarpeeseen vastaamisesta sekä hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevien toimien
kehittämistarve yhteisvoimin.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että:
1.4.2015 muodostetaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, jonka
vastuukuntana toimii Parkanon Kaupunki ja yhteistyökuntana Kihniön kunta ja
mahdollisesti myös Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta. Liite 1 sopimus
sosiaali- ja terveystoimen yhteis-toiminta-alueen muodostamisesta, liite 1A
henkilöstönsiirtosopimus Kihniö –Parkano, liite 1B Kihniön kunnan sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelukuvaus.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
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Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pöytäkirja tarkastetaan tämä asian
osalta heti kokouksen jälkeen.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ennen kunnanhallituksen kokousta klo 17:00
aloitetun laajan päätösasioihin liittyvän alustuksen kuultuaan jatkaa asioiden
käsittelyä jatkokokouksessa 6.2.2015 kello 16:00 Taitotalo Puumilan kokoustiloissa
hallintosäännön 29 §:n mukaisesti. ( ”mikäli kokous kokousasioita ei ole saatu siinä
kokouksessa käsitellyiksi, jäljellä olevat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei
tarvitse antaa eri kutsua. Niille kokouksesta poissa olleille, joille se vaikeudetta voi
tapahtua, on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.”)
__________________________
06.02.2015 jatkokokous khall
12 §
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että:
1.4.2015 muodostetaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, jonka
vastuukuntana toimii Parkanon Kaupunki ja yhteistyökuntana Kihniön kunta ja
mahdollisesti myös Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta. Liite 1 sopimus
sosiaali- ja terveystoimen yhteis-toiminta-alueen muodostamisesta, liite 1A
henkilöstönsiirtosopimus Kihniö –Parkano, liite 1B Kihniön kunnan sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelukuvaus.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pöytäkirja tarkastetaan tämä asian
osalta heti kokouksen jälkeen.

Khall

Päätös:
Keskustelun kuluessa Jussi Hellgren esitti asian jättämistä pöydälle.
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Tehtyä esitystä ei kannatettu ja tämän seurauksena pöydällepanoesitys raukesi
kannattamattomana.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Merkitään, että Jussi Hellgren jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Lisäksi merkitään, että henkilöstöjärjestöjen kirjeet kunnanhallitukselle 3.2.2015 ja
4.2.2015 on käsitelty.
_______________________________
Kvalt 06.02.2015
1§
Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanvaltuuston kokoukseen.
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että:
1.4.2015 muodostetaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, jonka
vastuukuntana toimii Parkanon Kaupunki ja yhteistyökuntana Kihniön kunta ja
mahdollisesti myös Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta. Liite 1 sopimus
sosiaali- ja terveystoimen yhteis-toiminta-alueen muodostamisesta, liite 1A
henkilöstönsiirtosopimus Kihniö –Parkano, liite 1B Kihniön kunnan sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelukuvaus.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pöytäkirja tarkastetaan tämä asian
osalta heti kokouksen jälkeen.

Kvalt

Päätös:
Juha-Matti Markkola esitti, että kunnanvaltuusto päättää asian tärkeyden ja
päätösasioihin liittyvän valtuustoseminaarin keskeneräisyyden vuoksi jatkaa ko.
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asian käsittelyä 9.2.2015 pidettävän kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä
hallintosäännön 29 §:n mukaisesti ns. jatkokokousasiana.
Heikki Mäkinen kannatti tehtyä esitystä, joka tuli kunnanvaltuuston yksimieliseksi
päätökseksi.
______________________
09.02.2015 jatkokokous
5§

Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että:
1.4.2015 muodostetaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, jonka
vastuukuntana toimii Parkanon Kaupunki ja yhteistyökuntana Kihniön kunta ja
mahdollisesti myös Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta. Liite 1 sopimus
sosiaali- ja terveystoimen yhteis-toiminta-alueen muodostamisesta, liite 1A
henkilöstönsiirtosopimus Kihniö –Parkano, liite 1B Kihniön kunnan sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelukuvaus.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pöytäkirja tarkastetaan tämä asian
osalta heti kokouksen jälkeen.

Kvalt

Päätös:
Merkitään, että Jussi Hellgren esitti asian jättämistä pöydälle. Tehtyä esitystä ei
kannatettu ja tämän seurauksena pöydällepanoesitys raukesi kannattamattomana.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KIHNIÖN KUNNASSA / KIHNIÖN
PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
perusturvaltk § 73, 7.11.2014
Kihniössä on käyty sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden järjestämistä
koskevaa keskustelua erityisesti kuluvan vuoden aikana järjestämällä mm. neljä
valtuustoseminaaria, joissa on ollut kutsuttuna valtuutetut, perusturvalautakunnan
jäsenetperusturvalautakunta on useasti epävirallisesti käynyt keskustelua sosiaalija terveystoimen tulevaisuuden järjestämistavasta. Virallisia käsittelyjä tai päätöksiä
Kihniön kunnan sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuuden järjestämistavasta ei ole
toistaiseksi tehty.
Kihniön ja Parkanon luottamushenkilöt keskustelivat kuntayhteistyön merkeissä
loppuvuodesta 2013. Tällöin esille nousi voimakkaasti tarve kehittää ja tiivistää
yhteistyötä erityisesti Kihniö - Parkano sosiaali- ja terveystoimen osa-alueilla.
Tämän jälkeen 2013 – 2014 on selvitetty sote- yhteistyön mahdollisuuksia myös
seudun kuntajohtajien tapaamisissa sekä Kihniön ja Parkanon virkamiesjohdon
sekä Pe-Tu lautakuntien puheenjohtajien tapaamisissa. Lisäksi
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntatapaamisia em. asioiden puitteissa on
käyty naapureiden Virtojen kaupungin ja Karvian kunnan kanssa.
Edellä mainittuun liittyen Kihniön kunnan on tarkoituksenmukaista ehdottaa
Parkanon kaupungille sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta. Ehdotus on
tarkoituksenmukaista tehdä, jotta voitaisiin turvata pitkällä aikavälillä Kihniön
sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut ja turvata sosiaali- ja terveystoimen työpaikat.
Erittäin tärkeää on toteuttaa palvelut lähivuosina nykyistä järjestelmää
edullisemmin. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat nousseet
tilinpäätöstietojen mukaan vuosina 2009 – 2013 keskimäärin kuusi prosenttia
vuosittain. Toimintatuottojen nousu on vastaavasti ollut keskimäärin 0,37 prosenttia
vuosittain.
Kunnassa ovat usean vuoden ajan toimineet hallintokunnittaiset taloudellisen
tasapainottamisen työryhmät, joiden avulla kustannuksia ja niiden kasvua on yritetty
pitää kohtuullisina. Vaikutukset ovat kuitenkin jääneet verrattain pieneksi.
Paras- Puitelaki korostaa yhteistoimintavelvoitetta. Laissa määritetään, että kunnan
tulee kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluu
noin 20.000 asukasta. Kihniön ja Parkanon yhteistoiminta-alue ei tähän yllä, mutta
on Luoteis-Pirkanmaalla avaus tavoitteen saavuttamiseksi.
Esittelijä

Ehdotus: (puheenjohtaja)
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kihniön kunta ehdottaa
Parkanon kaupungille Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja terveyspalvelujen
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yhteistoiminta-alueen muodostamista. Kihniön kunta edellyttää, että erillisellä
molempia osapuolia sitovalla sopimuksella määritellään Kihniön kunnassa säilyvä
palvelutaso sekä kustannuskehitys tuleville vuosille.
Edelleen perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
Perusturvaltk. § 73 Päätös:
Keskustelun alussa todettiin, että kokoukselle tulee valita tilapäinen puheenjohtaja
varsinaisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan olleessa esteellisiä. Kokous
valitsi yksimielisesti Kosti Kuusiston tilapäiseksi puheenjohtajaksi.
Esittelijän ollessa estynyt päätti kokous yksimielisesti voimassa olevan
hallintosäännön 36 § 4 mom mukaisesti, että käsiteltävä asia ratkaistaan
puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________
Kunnanhallitus 10.11.2014
§ 131
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että:
- Kihniön kunta ehdottaa Parkanon kaupungille Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen muodostamista. Kihniön kunta edellyttää,
että erillisellä molempia osapuolia sitovalla sopimuksella määritellään Kihniön
kunnassa säilyvä palvelutaso sekä kustannuskehitys tuleville vuosille.
- Se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- Se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsultti- ja
lakimiespalveluita

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______________________
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kvalt 17.11.2014, 26 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että:
- Kihniön kunta ehdottaa Parkanon kaupungille Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen muodostamista. Kihniön kunta edellyttää,
että erillisellä molempia osapuolia sitovalla sopimuksella määritellään Kihniön
kunnassa säilyvä palvelutaso sekä kustannuskehitys tuleville vuosille.
- Se nimeää mahdollisiin yhteistyöneuvotteluihin osallistujat.
- Se myöntää oikeuden käyttää asian valmisteluun tarvittavia konsultti- ja
lakimiespalveluita

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Kunnanvaltuusto nimesi Heikki Mäkisen esityksestä Juha-Matti Markkolan
kannattamana, että yhteistyöneuvotteluihin ao. asian osalta nimetään:
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja
ja kunnanhallituksen jäsen Jari Alkkiomäki. Kunnanvaltuusto myöntää
kunnanhallitukselle oikeuden täydentää neuvotteluryhmää.

Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ryhmiä kuultuaan, että mahdollinen
päätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tehdään erillisellä sopimuksella
Parkanon kaupungin kanssa. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyvät
kuntien valtuustot.
_________________
Kunnanhallitus 04.02.2015
11 §
Kuntien muodostaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen on palvelut
tarkoituksenmukaista järjestää ja tuottaa mahdollisimman laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti palvelun käyttäjä huomioiden.
Kuntien väliset neuvotteluryhmät ovat kokoontuneet keskenään ja erikseen
valmistelemaan asiaa.
Työryhmässä on valmisteltu liitteenä oleva sopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta Parkanon kaupungin ja
Kihniön kunnan välillä ” Kihniön palvelusopimus” (+ liitteet). Tässä sopimuksessa
määritellään Kihniössä oleva palvelutaso ja hinnanmuodostus tuleville vuosille.
Palvelutasossa lähdetään siitä, että palvelutaso on nykytaso.
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Tämän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevan
sopimuksen (jäljempänä ”Palvelusopimus”) tarkoituksena on sopia Kihniön kunnan
Parkanon kaupungin järjestämisvastuulle siirrettyjen Kihniön kunnan sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden tuottamisesta osana Parkanon yhteistoiminta-aluetta.
Taustana on huoli lähivuosina voimakkaasti kasvavasta ikääntyneiden määrästä,
mm. voimakkaan sairastavuuden tuomaan palvelutarpeeseen vastaamisesta sekä
hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevien toimien kehittämistarve yhteisvoimin.
Sopimuksen tavoitteena on erityisesti:
- aikaansaada laadukas sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio laajemmalle
väestöpohjalle,
- turvata kustannustehokas palveluiden järjestäminen, jolla hillitään sosiaali- ja
terveyspalveluiden kustannusten nousu pitkällä aikavälillä,
- aikaan saada säästöjä myös lyhyellä aikavälillä, sekä
- turvata lähipalveluiden säilyminen sopijapuolena olevien kuntien alueilla vähintään
sen tasoisina kuin ne ovat voimassa sopimuksen voimaan tullessa.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei lueta tässä yhteydessä varhaiskasvatuspalveluita
ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Sopimus on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla
Parkanon kaupunki kaupunki ja Kihniön kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen
siten, että järjestämisvastuu on Parkanon kaupungilla.
Kuntalaki 10 luku / Kuntien yhteistoiminta / 76 § Yhteistoiminnan
muodot:
"Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.
Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi
yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa
kuntayhtymä."
Kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja
henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ainakin
sellaiset asiat, jotka koskevat mm:
- henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien
välisessä yhteistoiminnassa.
Lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee em. asian, hänen on
neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi
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valmisteilla olevan asian toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista
ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Laajakantoiset tai
henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistoimintaelimessä.
Kihniön ja Parkanon sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja siihen liittyvän henkilöstön siirron yhteistoimintalain mukainen käsittely on
toteutettu Kihniön kunnan yhteistyösuojelutoimikunnan ja Parkanon kaupungin YTryhmän yhteisessä kokouksessa 28.1.2015.
Perusturvalautakunta kokoontuu käsittelemään asiaa 3.2.2015.
Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:
- Se hyväksyy: liitteen 2 mukaisen sopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta Parkanon kaupungin ja
Kihniön kunnan välillä, ”Kihniön palvelusopimus”
- Liitteen 2 A mukaisen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelukuvauksen
- Liitteen 2 B mukaisen henkilöstönsiirtosopimuksen.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös
on saanut lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian
osalta heti kokouksen jälkeen.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ennen kunnanhallituksen kokousta klo 17:00
aloitetun laajan päätösasioihin liittyvän alustuksen kuultuaan jatkaa asioiden
käsittelyä jatkokokouksessa 6.2.2015 kello 16:00 Taitotalo Puumilan kokoustiloissa
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hallintosäännön 29 §:n mukaisesti. ( ”mikäli kokous kokousasioita ei ole saatu siinä
kokouksessa käsitellyiksi, jäljellä olevat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei
tarvitse antaa eri kutsua. Niille kokouksesta poissa olleille, joille se vaikeudetta voi
tapahtua, on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.”)
____________________
06.02.2015 jatkokokous khall
13 §
Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen ja
edelleen kunnanvaltuuston kokoukseen.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:
- Se hyväksyy: liitteen 2 mukaisen sopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta Parkanon kaupungin ja
Kihniön kunnan välillä, ”Kihniön palvelusopimus”
- Liitteen 2 A mukaisen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelukuvauksen
- Liitteen 2 B mukaisen henkilöstönsiirtosopimuksen.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös
on saanut lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian
osalta heti kokouksen jälkeen.
Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Merkitään, että henkilöstöjärjestöjen kirjeet kunnanhallitukselle 3.2.2015 ja 4.2.2015
on käsitelty.
______________________________
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Kunnanvaltuusto 06.02.2015
2§
Mahdolliset muutokset asiakirjoihin tuodaan kunnanvaltuuston kokoukseen.
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että:
- Se hyväksyy: liitteen 2 mukaisen sopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta Parkanon kaupungin ja
Kihniön kunnan välillä, ”Kihniön palvelusopimus”
- Liitteen 2 A mukaisen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelukuvauksen
- Liitteen 2 B mukaisen henkilöstönsiirtosopimuksen.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös
on saanut lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
Lisäksi valtuusto päättää, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti
kokouksen jälkeen.

Kvalt

Päätös:
Juha-Matti Markkola esitti, että kunnanvaltuusto päättää asian tärkeyden ja
päätösasioihin liittyvän valtuustoseminaarin keskeneräisyyden vuoksi jatkaa ko.
asian käsittelyä 9.2.2015 pidettävän kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä
hallintosäännön 29 §:n mukaisesti ns. jatkokokousasiana.
Heikki Mäkinen kannatti tehtyä esitystä, joka tuli kunnanvaltuuston yksimieliseksi
päätökseksi.

____________________
09.02.2015 jatkokokous
6§
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Khall
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Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että:
- Se hyväksyy: liitteen 2 mukaisen sopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta Parkanon kaupungin ja
Kihniön kunnan välillä, ”Kihniön palvelusopimus”
- Liitteen 2 A mukaisen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelukuvauksen
- Liitteen 2 B mukaisen henkilöstönsiirtosopimuksen.
- kunnanhallitus voi allekirjoittaa sopimuksen ja ryhtyä muihin sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin kuntalain 98 §: n nojalla ennen kuin päätös
on saanut lainvoiman.
- kunnanhallitus oikeutetaan päättämään Kihniön kunnan puolesta sopimusta
täsmentävistä liitteistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen tarkoituksenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi sekä päättämään sopimusta täsmentävistä
teknisluonteisista muutoksista ja/ tai lisäyksistä.
Lisäksi valtuusto päättää, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti
kokouksen jälkeen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
Tässä kohtaa päätettiin pitää 10 minuutin tauko klo 19.25 – 19.35.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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ERON MYÖNTÄMINEN LEILA PUSALLE HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJUUDESTA
JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 17.12.2014
148 §
Leila Pusa on pyytänyt eroa kunnanhallituksen varapuheenjohtajan luottamustoimesta, mihin hänet on valittu kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Leila Pusalle myönnetään ero hallituksen
varapuheenjohtajuudesta ja että hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 20152016 valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

_____________________________
7§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää eron Leila Pusalle hallituksen varapuheenjohtajuudesta
ja valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 - 2016 hallitukselle
varapuheenjohtajan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti eron Leila Pusalle hallituksen
varapuheenjohtajuudesta ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2015 – 2016 hallituksen varapuheenjohtajaksi Jari Alkkiomäen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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ERON MYÖNTÄMINEN ANNIKA OKSASELLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
JA JÄSENEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 17.12.2014
149 §
Annika Oksanen on pyytänyt eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 38 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Annika Oksaselle myönnetään ero
sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja että hänen tilalleen sivistyslautakuntaan
valitaan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015-2016.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

____________________________
8§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää eron Annika Oksaselle sivistyslautakunnan jäsenyydestä
ja valitsee hänen tilalleen sivistyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2015-2016.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Annika Oksaselle eron sivistyslautakunnan
jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 – 2016
sivistyslautakunnan jäseneksi Jussi Hellgrenin.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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24

ERON MYÖNTÄMINEN TERO PYSTYKOSKELLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJUUDESTA JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 17.12.2014
150 §
Tero Pystykoski on pyytänyt eroa sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan
luottamustoimesta, mihin hänet on valittu kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi
ajaksi.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tero Pystykoskelle myönnetään ero
sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja että hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2015-2016 valitaan sivistyslautakunnalle varapuheenjohtaja.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

__________________________________
9§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää eron Tero Pystykoskelle sivistyslautakunnan
varapuheenjohtajuudesta ja valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2015-2016 sivistyslautakunnalle varapuheenjohtajan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Tero Pystykoskelle eron sivistyslautakunnan
varapuheenjohtajuudesta ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2015 – 2016 sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi Jussi Hellgrenin.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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ERON MYÖNTÄMINEN KARI KOKOLLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA
JÄSENEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 17.12.2014
151 §
Kari Kokko on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 38 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kari Kokolle myönnetään ero teknisen
lautakunnan jäsenyydestä ja että hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan valitaan
jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015-2016.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

_________________________________
10 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää eron Kari Kokolle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja
valitsee hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015-2016.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Kari Kokolle eron teknisen lautakunnan
jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 – 2016
teknisen lautakunnan jäseneksi Mailis Riskun.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

09.02.2015
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ERON MYÖNTÄMINEN MAILIS RISKULLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN
VARAJÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 17.12.2014
152 §
Mailis Risku on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä.
Kuntalain 38 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Mailis Riskulle myönnetään ero teknisen
lautakunnan varajäsenyydestä ja että hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan
valitaan varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015-2016.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

______________________________
11 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää eron Mailis Riskulle teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan varajäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015-2016.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Mailis Riskulle eron teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015 –
2016 teknisen lautakunnan varajäseneksi Kari Kokon.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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KIHNIÖN IKATAN TOIMIPISTEEN MYYNTI KIHNIÖN KUNNALLE
117/02.07.00/2014
Yh 10.09.2014 § 141
Kihniön toimipisteestä on siirretty lasialan koulutus uusiin tiloihin
Ikaalisiin. Kiinteistö on jäämässä tyhjilleen ja tiloissa ei ole tarkoituksen mukaista
enää järjestää koulutuskuntayhtymän toimesta koulutusta. Kiinteistö on osittain
huonokuntoinen ja tiloihin kohdistuu huomattava korjausvelka. Tämän vuoksi olisi
taloudellisinta saada kiinteistö myydyksi. Rakennustoimikunta on käsitellyt asiaa
kokouksessaan19.8.2014 ja päätynyt esittämään kiinteistön myyntiä.
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymältä siirtyneiden kiinteistöjen osalta ei ole
kuitenkaan vielä olemassa allekirjoitettua kiinteistöjen luovutussopimusta eikä niille
näin ollen ole pystytty hakemaan lainhuudatusta. Kiinteistön luovutussopimusta ei
ole allekirjoitettu, koska Osaran kiinteistöjen osalta kiinteistöjen siirtoon vaaditaan
opetus- ja kulttuuriministeriöstä lupa, jota ei ole vieläkään saatu. Asia on valmisteilla
rakennusneuvos Ritva Kivellä, jolta lupaa on useaan otteeseen yritetty kiirehtiä. Nyt
lupa on luvattu antaa marraskuun loppuun mennessä. Kiinteistöjä ei voida myydä
ennen kuin niille on saatu koulutuskuntayhtymälle lainhuuto.
Kiinteistöpäällikkö on valmistellut Kihniön toimipisteen kiinteistön
(kiinteistö tunnus 250-403-12-71 osoitteessa Kuruntie 17, 39820 Kihniö)
myyntiä varten oheismateriaalina olevan alustavan tarjous pyyntö luonnoksen.
Kuntayhtymäjohtajan ehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymä kokoukselle, että se hyväksyisi Kihniön
toimipisteen kiinteistönmyynnin saatujen tarjousten perusteella sen jälkeen, kun
kiinteistöille on saatu lainhuudatus.
Kuntayhtymäjohtajan muutosehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymä kokoukselle, että se hyväksyisi Kihniön
toimipisteen kiinteistön myynnin saatujen tarjousten perusteella sen jälkeen, kun
kiinteistöille on saatu lainhuudatus. Kuntayhtymäjohtaja neuvottelee vielä Kihniön
kunnan edustajien kanssa kiinteistön siirrosta Kihniön kunnalle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, puh. 050 340 6221
____
Yh 14.10.2014 § 169

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

09.02.2015
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Kuntayhtymäjohtaja on ollut yhteydessä Kihniön kunnan edustajiin ja
heillä ei ole halua siirtää kiinteistöä Kihniön kunnalle.
Valmisteluvastuu: kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti
Kuntayhtymäjohtajan ehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymä kokoukselle, että se hyväksyisi Kihniön
toimipisteen kiinteistön myynnin saatujen tarjousten perusteella sen jälkeen, kun
kiinteistöille on saatu lainhuudatus.
____
Heikki Mäkinen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys).
Kihniön kunta on ilmoittanut olevansa halukas lunastamaan Kihniön toimipisteen
kiinteistön yhden euron (1 €) kauppahintaan.
Kuntayhtymäjohtajan muutosehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi Kihniön
toimipisteen myynnin Kihniön kunnalle yhdellä eurolla (1 €) sen jälkeen kun
kiinteistölle on saatu lainhuuto ehdolla, että kaikki vastuut kiinteistön osalta siirtyvät
Kihniön kunnalle myyntihetkestä lähtien. Lisäksi edellytetään, että kaikki kaupasta
aiheutuvat kulut menevät Kihniön kunnan maksettavaksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Kalle Mäkelä poistui klo 17.02 tämän pykälän aikana.
Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, puh. 050 340 6221
____
Yk § 35
Yhtymähallituksen ehdotus:
Yhtymäkokous hyväksyy Kihniön toimipisteen myynnin Kihniön kunnalle yhdellä
eurolla (1 €) sen jälkeen, kun kiinteistölle on saatu lainhuuto ehdolla, että kaikki
vastuut kiinteistön osalta siirtyvät Kihniön kunnalle myyntihetkestä lähtien. Lisäksi
edellytetään, että kaikki kaupasta aiheutuvat kulut menevät Kihniön kunnan
maksettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
____
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

09.02.2015
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Kunnanhallitus 17.12.2014
157 §
Esittelijä

Ehdotus:
Rakennuskokonaisuuden ylläpitokulut ovat toimintojen alas ajettunakin merkittävät
pakollisen kiinteistönhoidon ja peruslämmityskustannusten muodossa. Koska
kunnalla ei ole tiedossa toimijaa, jolle rakennuskokonaisuus voisi siirtyä vastuineen
kohtuullisen lyhyen ajan kuluessa, Kihniön kunta ei päätä lunastaa kiinteistöä
itselleen.
Lisäksi Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän kiinteistöselvityksessä vuodelta
2011 todetaan, että kiinteistökokonaisuuden korjausvelka olisi noin 1,6 milj euroa.
Kunnan edunmukaista ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa ottaa lisävelkaa
kiinteistöjen korjaamiseksi.

Khall

Päätös:
Keskustelun kuluessa Heikki Mäkinen esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Jyri Lehtinen esitti Hannu Koivistoisen kannattamana, että kunnanhallitus esittää
kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Kihniön Ikatan toimipisteen 1 €:n
kauppahinnalla.
Todettiin, että koska on tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, on asiasta suoritettava äänestys.
Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin suoritettavaksi kädennostoäänestys.
Kunnanjohtajan esitystä kannatti 2 kunnanhallituksen jäsentä (Katri Toivonen, Jari
Alkkiomäki) ja Jyri Lehtisen esitystä kannatti 6 kunnanhallituksen jäsentä (Jyri
Lehtinen, Tapani Törmä, Jussi Hellgren, Nina Niemenmaa, Hannu Kovistoinen, Erja
Silvennoinen). Tarmo Annala äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut Jyri Lehtisen
esitys äänin 6 - 2.
Äänestystuloksen jälkeen kunnanjohtaja Petri Liukku esitti asiasta eriävän
mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi, liite 1 A
________________________________

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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12 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että kunta ostaa Kihniön Ikatan toimipisteen 1 €:n
kauppahinnalla.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se ei ota asiaa käsittelyyn myyjän
lainhuudon puuttuessa.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN, ASEMAKAAVA NERKOON
HÖYLÄÄMÖ OY:N TEHDASALUEELLE
Kunnanhallitus 31.3.2014
52 §
Kaavoituksen kohteena oleva alue on osoitteessa Kaunistontie 30, 39820 Kihniö.
Alue rajoittuu VT-23, Järvi-Suomen tiehen. Etäisyyttä Kihniön keskustaan on noin 9
kilometriä. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 10,5 hehtaaria.
Asemakaavoituksen kohteena on osa Kihniön kunnan Nerkon kylässä seuraavat
tilat ja tilanosat:
Ripala 4:37, Ripala II 4:90, Purula 4:57, Lahdentaustan kansakoulu 4:26, Koulutie
4:56 ja osa tilasta Lahdentausta 4:83.
Tilat Koulutie 4:56 ja tilan Lahdentausta 4:83 omistaa Kihniön kunta, yhteensä noin
1,0 ha.
Alueen sijainti selviää liitteenä olevasta suunnitelmasta karttoineen (liite nro 6) sekä
asemakaavaluonnoksesta joka nähtävänä ennen kokousta keskustoimistossa.
Kaavoituskohteena olevan alueen omistaa pääosin Nerkoon Kiinteistöt Oy ja osin
Kihniön kunta.
Asian valmistelija on tekninen johtaja Pertti Jalonen.
Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunnanhallitus hyväksyy Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy:n
laatiman OAS:n esitetyssä laajuudessa ja asettaa sen nähtäville.
Kihniön kunnanhallitus pyytää lausunnot Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka
Oy:n laatimasta asemakaavaluonnoksesta.
Kunnanhallitus päättää ryhtyä Nerkoon Kiinteistöt Oy:n kanssa neuvotteluihin
Kihniön kunnan omistamien maa-alueiden myymiseksi Nerkoon Kiinteistöt Oy:n
omistukseen.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus 25.08.2014
104 §
Asemakaavaehdotus sekä kaavaselostus liitteineen nähtävänä ennen kokousta
keskustoimistossa.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Esittelijä
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Ehdotus:
Kihniön kunnanhallitus hyväksyy Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy:n
laatiman kaavaehdotuksen liite nro 5 ja pyytää lausunnot ja asettaa sen nähtäville.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________________________
Kunnanhallitus 17.12.2014
164 §
Asemakaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä 9.9 – 10.10.2014 välisen ajan.
Pirkanmaan ELY-keskus ei anna Nerkoon Höyläämö Oy:n asemakaavaehdotuksesta enää lausuntoa vaan viittaa esim. rakentamisen ohjauksen suhteen
aiemmin antamaansa lausuntoon. Lisäksi esitetään seuraava kommentti:
- Kaava-alue on syytä rajata valtatien 23 (Järvi-Suomen tie) osalta tien keskilinjaan. Mikäli kaava-alueeseen otetaan mukaan koko maantie, ei kaavoittamattomalle puolelle voida laatia tarvittaessa myöhemmin yksityisiä teitä koskevaa
tiesuunnitelmaa.
Kaavanlaatija on tehnyt Pirkanmaan ELY-keskuksen kommenttiin liittyvät
rajaukset.
Asemakaava-asiakirjat esillä kokouksessa ja ennen kokousta kaava-asiakirjat
nähtävillä keskustoimistossa.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nerkoon Höyläämö Oy:n
teollisuusalueelle asemakaavan esitetyssä muodossa (liite nro 4).

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

________________________________
13 §

Asemakaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa ja ennen kokousta kaava-asiakirjat
nähtävillä keskustoimistossa.

Khall

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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Kunnanvaltuusto hyväksyy Nerkoon Höyläämö Oy:n teollisuusalueelle
asemakaavan esitetyssä muodossa (liite nro 3).
Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ
perusturvaltk 74 § 27.11.2014
Lastensuojelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma lasten-suojelun
järjestämisestä ja kehittämisestä, josta käytetään nimitystä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma, joka on liitteenä numero 1.
Lastensuojelulain 12 §:n mukaan "Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma,
joka hyväksytään kunkin kunnan kunnan-valtuustossa ja tarkistetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995)
65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.”
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudella tiedot:
1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista;
3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta
lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on:
-

-

antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi
kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja
tarvittavista voimavaroista
toteutua prosessina, joka tehdään yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien
edustajien kanssa kuullen asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen
kokemuksia ja näkemyksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon muut
Kihniön kunnan hyväksymät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvät asiakirjat.
Uusi lastensuojelulaki korostaa kaikissa palveluissa ennaltaehkäisevän työtavan
merkitystä. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät pysty vastaamaan lasten ja
nuorten hyvinvoinnin palvelutarpeisiin yksin, eivätkä myöskään kykene yksin
vähentämään lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on, että sosiaalityön lapsi- ja perhekohtaisen työn tarvetta olisi kunnassamme mahdollisimman vähän. Päävastuu
lapsista on lasten omilla vanhemmilla.
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Yhteiskunnan palveluiden tulee tukea lapsiperheitä siten, että he selviytyvät hoitoja kasvatusvastuustaan lapsen ikätason ja tarpeiden edellyttämällä tavalla. Mikäli
vanhemmat eivät selviydy lasten hoito- ja kasvatusvastuusta tarvitaan perheen
tueksi sosiaalityön tekemää lastensuojelua.
Sosiaalityöntekijä Ulrika Rautanen ja perhetyöntekijä Anna Aittoniemi esittelevät
kokouksessa Kihniön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelman.
Esittelijä

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 1 mukaisen Kihniön kunnan lasten
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Perusturvaltk. § 74

Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_______________________
Kunnanhallitus 26.01.2015
1§
Asiaa kokoukseen saapuu esittelemään sosiaalityöntekijä Ulrika Rautanen.
Esittelijä

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 ja esittää asiaa edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Khall

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

___________________________
14 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen nro 4 mukaisen suunnitelman lastensuojelun
järjestämisestä ja kehittämisestä.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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