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KÄSITELLYT ASIAT
36 – 47 §
PÖYTÄKIRJAN
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16.11.2020 klo 9.00 yleispalvelukeskus, kaupungintalo, Kiuruvesi

Sirpa Piippo
PÖYTÄKIRJA
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NÄHTÄVÄNÄ

Mikko Remes

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
on julkaistu kaupungin verkkosivuilla 16.11.2020.

Anne Koljonen
pöytäkirjanpitäjä
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KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kvalt 9.11.20/§ 36
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tämän kokouksen kokouskutsu sekä esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen on julkaistu verkossa 4.11.2020. Verkon kautta materiaali on
ollut saavutettavissa valtuutetuille ja Suomen Keskustan kolmelle, Kansallisen Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton kahdelle varavaltuutetulle,
Perussuomalaisten sekä Kristillisdemokraattien yhdelle varavaltuutetulle,
kaupunginhallituksen jäsenille ja johtoryhmälle.
Kokouskutsu ja asialista on julkaistu Kiuruvesi-lehdessä 4.11.2020 ja
pantu nähtäväksi 4.11.2020 julkisten kuulutusten ilmoitustaululle sekä
kaupungin verkkosivuille.
Kuntalain § 100 mukaan toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.
Kiuruveden kaupungin hallintosäännön 135 § mukaan toimielin voi pitää
kokouksen sähköisesti ja § 136 mukaan sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat. Kuntalain 103
§:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Kuntalain (410/2015) säännöksiä noudattaen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.
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Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sirpa Piippo ja
Mikko Remes. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 16.11.2020 klo 9.00.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KIURU:113 /2020
37 §

TIEDONHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJEEN
AJANTASAISTAMINEN

Khall 26.10.20/§ 166
Kiuruveden kaupungin tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohjeen
tarkoituksena on ohjata tiedonhallintaa, tiedonohjausta, asiakirjallisen
tiedon käsittelyä, rekisterinpitoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa
sekä määritellä kaupungin tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimijat ja
heidän tehtävänsä.
Toimintaohjeessa annetaan Kiuruveden kaupungin kaikille vastuualueille
yhteiset tiedonhallinnan ja arkistotoimen järjestämistä ja suunnitelmallista hoitoa koskevat ohjeistukset ja määräykset. Ohjeistus koskee myös
kaikkia Kiuruveden kaupungin asiakirjallista tietoa käsitteleviä viran- tai
toimenhaltijoita sekä luottamushenkilöitä.
Kiuruveden kaupungin tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje on
tarkistettu vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta. Kiuruveden kaupunki on yksi arkistonmuodostaja ja asianhallinnassa
on käytössä kuntien yhteiseen tehtäväluokitukseen pohjautuva tehtäväluokitus, joka on yksi edellytys sähköiselle arkistoinnille. Henkilörekisteriasioissa Kiuruveden kaupunki on rekisterinpitäjä ja vastuutahona ovat
toimielinten tulosalueet.
Arkistotoimen järjestämisen päävastuu on Kiuruveden kaupunginhallituksella. Arkistosihteeri johtaa kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta arkistolain 9 §:n (831/1994) mukaisena viranhaltijana. Tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje on saatettava ajan tasalle toiminnan muuttuessa. Toimintaohjeen soveltamisesta, ylläpitämisestä ja muuttamisesta vastaa arkistosihteeri. Muutokset toimintaohjeeseen hyväksyy
kaupunginhallitus.
Esimiehet nimeävät tiedonhallinnan ja arkistotoimen vastuuhenkilöt
omalle vastuualueelleen ja vastaavat tiedonhallinnasta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta samalla tavalla kuin muustakin operatiivisesta
toiminnasta. Käytännössä nimetyt arkistovastaavat vastaavat oman vastuualueensa asiakirjallisen tiedon arkistoinnista ja tarpeettomien asiakirjojen hävittämisestä yhteistyössä arkistosihteerin kanssa. Arkistovastaavien ja jokaisen asiakirjojen käsittelyyn osallistuvan henkilön velvollisuutena on huolehtia omalta osaltaan hyvän tiedonhallintatavan noudattamisesta.
Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt noudattavat soveltuvin osin samaa
ohjetta ja tekevät ohjeen soveltamisesta itsenäiset päätöksensä omassa
organisaatiossaan.
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Toimintaohje korvaa kaupunginhallituksen marraskuu 7. päivänä 2011 §
237 kohdalla hyväksymän asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen. Kiuruveden kaupungin tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje tulee voimaan 1.1.2021.
Arkistotyöryhmän 23.9.2020 laatima Kiuruveden kaupungin tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje (liite 1) arkistoidaan pysyvästi arkistokohdassa 07.01.03.01.
Valmistelija:
arkistosihteeri Merja Luukkonen,
040 672 2448, merja.luukkonen(at)kiuruvesi.fi
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Kiuruveden kaupungin tiedonhallinnan ja
arkistotoimen toimintaohjeen ja kumoaa 7.11.2011 § 237 hyväksytyn
asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen. Ajantasaistettu toimintaohje on voimassa 1.1.2021 alkaen. Toimintaohje annetaan valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________
Kvalt 9.11.20/§ 37
Oheismateriaalina jaetaan Kiuruveden kaupungin tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje.
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto merkitsee Kiuruveden kaupungin tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohjeen tiedoksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ptk:n tark

KIURUVEDEN KAUPUNKI

Kokouspvm

Valtuusto

9.11.2020

6

KIURU:39 /2020
38 §

METSÄTILOJEN MYYNTI

Tekla 7.4.20/§ 14
Kiuruveden kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 päättänyt, että kaupungin talouden tasapainotusta varten laaditaan ohjelma vuosille
2019 - 2021. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotusohjelman laatimista varten työryhmän. Työryhmä päätti aloituskokouksessaan 20.2.2019 selvittää kaupungin omaisuuden realisointimahdollisuuksia. Kokouksessaan 2.5.2019 työryhmä päätti, että syksyllä 2019 valmistuvan metsäsuunnitelman pohjalta talousmetsät käydään tilakohtaisesti
läpi ja selvitetään, miten kaupunki saa parhaimman hyödyn talousmetsistä esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana.
Metsäsuunnitelma Kiuruveden kaupungin omistuksessa olevista talousmetsistä valmistui lokakuussa 2019, jonka jälkeen tekninen palvelukeskus tilasi valitsemiltaan neljältä metsätilalta tila-arviot Metsänhoitoyhdistys Savotta ry:ltä. Kyseiset neljä metsätilaa valittiin arvioitavaksi,
koska ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden jolla voi myytäessä olla
mahdollisesti merkitystä kaupungin talouteen, niissä on eri kehitysluokkiin kuuluvaa puustoa ja ne sijaitsevat lähellä toisiaan. Arvioidut metsätilat sijaitsevat Kiuruveden kaupungin pohjoisosassa. Arvioitujen metsätilojen pinta-ala on yhteensä n. 322,5 ha. Arvioitujen metsätilojen pintaala kaikista metsäsuunnitelman metsätiloista on n. 37 %.
Metsätila
Pirttimäki
Rajala
Penttilä
Lintusuo

Kiinteistötunnus
263-412-9-66
263-412-5-30
263-408-2-16
263-412-6-9
yhteensä:

Pinta-ala ha
50
31
141,5
100
322,5

Metsäsuunnitelman mukaan arvioitujen metsätilojen kantorahatulo kaupungille olisi metsäsuunnitelmakaudella 2019 - 2028 n. 338.000 euroa ja
metsänhoitotöiden kustannus n. 134.000 euroa. Mikäli arvioidut metsätilat myytäisiin, laskisivat kaupungin omistamien metsätilojen tuotot n.
20.000 euroa vuodessa, mutta myös metsätilojen hallinnointiin käytettävä aika vähenisi.
Taloudentasapainotustyöryhmän kokouksessa 9.12.2019 kaupungin vihertyönjohtaja esitteli uutta metsäsuunnitelmaa ja tila-arvioita. Työryhmä päätti, että seuraavaksi tekninen lautakunta käsittelee metsäsuunnitelman ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteistä,
myös esityksen mahdollisesti myytävistä tiloista. Tekninen lautakunta
käsitteli metsäsuunnitelman kokouksessaan 4.2.2020 ja valtuutti teknisen
palvelukeskuksen toteuttamaan metsätilojen hakkuut ja metsänhoitotyöt
vuosina 2020 - 2028 metsäsuunnitelman mukaisesti.
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Mikäli arvioitujen metsätilojen kaupat toteutuisivat arvioiden mukaisesti,
olisi tällä merkittäviä positiivisia vaikutuksia, yhtenä osana muista toimista, työssä kriisikuntakriteerien täyttymistä vastaan.
Tila-arviot ja metsäsuunnitelma on tehty aikana ennen koronavirusepidemian alkua ja tällä hetkellä on mahdoton arvioida miten maailmantalouden suhdanteet ja epidemian kehittyminen vaikuttavat kantorahatuloihin, metsätilojen myyntihintoihin ja kuntatalouteen.
Arviot metsätilojen arvosta ja kartta arvioiduista metsätiloista toimitetaan oheismateriaalina.
Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Ville Kamaja, puh 0400 741 492, ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi
Vs. teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että ne valtuuttaisivat teknisen palvelukeskuksen
pyytämään tarjouksia arvioiduista metsätiloista vuosien 2020 - 2021 aikana siinä järjestyksessä ja ajankohdassa kuin se on metsätilojen myynnin ammattilaisten mielestä tarkoituksenmukaista tehdä mahdollisimman
hyvien tarjousten saamiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________
Khall 14.4.20/§ 79
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää
sen edelleen valtuustolle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kvalt 27.4.20/§ 10
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto myöntää tekniselle palvelukeskukselle valtuudet pyytää tarjouksia arvioiduista metsätiloista vuosien 2020 - 2021 aikana siinä järjestyksessä ja ajankohdassa kuin se on metsätilojen myynnin ammattilaisten
mielestä tarkoituksenmukaista tehdä mahdollisimman hyvien tarjousten
saamiseksi.
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Päätös:
Keskustelun kuluessa Juha Nieminen teki vastaehdotuksen metsätilojen
myyntiä koskevan asian laittamisesta uudelleen valmisteluun. Tuomo
Tikka kannatti Juha Niemisen ehdotusta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi että asiasta on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jolloin asiasta on äänestettävä
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:
Suoritetaan nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta äänestävät
JAA.
Ne, jotka kannattavat Juha Nisemisen tekemää vastaehdotusta äänestävät
EI.
Kaupunginhallituksen päätösehdotusta (JAA) kannattivat:
Ahponen Pentti, Grönfors Maritta, Heikkinen Hannakaisa, Huttunen
Kaisa, Huttunen Kauko, Hyytiäinen Pasi, Kastari Tuija, Kemppainen
Mikko, Kilvensalmi Ahti, Kokkonen Mira, Kyllönen Eero, Lappalainen
Sari, Peltola Janne, Piippo Sirpa, Pikkarainen Rauno, Remes Mikko,
Saastamoinen Kari, Tapaninen Juha, Tenhunen Kirsi, Tikka Tommi,
Tikkanen Arto, Toivanen Sisko.
Juha Niemisen vastaesitystä (EI) kannattivat:
Juntunen Risto, Kärkkäinen Marja-Leena, Lapveteläinen Minna, Nieminen Juha, Niskanen Seppo, Pesonen Tuomo, Piippo Sami, Tikka Tuomo,
Tikkanen Emmi, Tikkanen Heli.
TYHJÄ
Partanen Raimo
Äänestystulos:
JAA 22 ääntä
EI 10 ääntä
TYHJÄ 1 ääni
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että teknisen ongelman vuoksi Raimo Partasen
ääntä ei ollut mahdollista todentaa ja tämän vuoksi se merkittiin tyhjäksi.
__________
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Tekla 6.10.20/§ 49
Tekninen palvelukeskus on valmistellut tarjousten pyytämistä päätetyiltä
metsätiloilta. Tarjouksia pyydettiin tässä vaiheessa kolmelta metsätilalta,
jotka olivat Lintusuo, Penttilä ja Rajala. Metsätilojen myynnin ajankohtaa on suunniteltu yhdessä kaupungin hallinto- ja talousjohtajan kanssa
ottaen huomioon, että mikä vuosi on kaupungin talouden kannalta tärkeämpi metsätiloista mahdollisesti saatavan tulon suhteen. Pirttimäki- metsätilasta pyydetään tarjouksia vuonna 2021.
Käytännön välitystyön kaupungin toimeksiannosta on tehnyt metsätilojen välitykseen erikoistunut Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV. Metsätiloista pyydettiin tarjouksia 21.8.2020 - 28.9.2020 välisenä aikana. Tarjouspyynnöt olivat nähtävillä tänä aikana metsätilat.fi- internetsivustolla.
Ilmoitus tarjouspyynnöistä julkaistiin Kiuruvesi- lehdessä 9.9.2020, Savon Sanomissa 5.9.2020 ja Maaseudun Tulevaisuudessa 4.9.2020. Kustakin kohteesta lähti automaattisesti sähköpostiviesti 1208:lle potentiaaliselle ostajalle. Henkilökohtaisesti välittäjään otti yhteyttä 5 kiinnostunutta ostajaa.
Tarjouspyynnössä on huomioitu, että kaupunki pidättää 7,9 ha:n määräalan Lintusuo- metsätilasta, joka on kokonaisuudessaan suoaluetta.
Rajala- metsätilasta saatiin yhteensä 4 tarjousta. Korkeimman tarjouksen
jätti Suomen Sijoitusmetsät Oy toimeksiantoyrityksensä puolesta, yhteensä 126.120 euroa. Kauppa vaatii toimeksiantajan hyväksynnän, mikäli tarjous hyväksytään.
Penttilä- metsätilasta saatiin yhteensä 2 tarjousta. Korkeimman tarjouksen jätti Suomen Sijoitusmetsät Oy toimeksiantoyrityksensä puolesta,
yhteensä 353.800 euroa. Kauppa vaatii toimeksiantajan hyväksynnän,
mikäli tarjous hyväksytään.
Lintusuo- metsätilasta saatiin yhteensä 2 tarjousta. Korkeimman tarjouksen jätti Suomen Sijoitusmetsät Oy toimeksiantoyrityksensä puolesta,
yhteensä 341.560 euroa. Kauppa vaatii toimeksiantajan hyväksynnän,
mikäli tarjous hyväksytään.
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on laatinut arvion hakkuumahdollisuuksista kyseisillä metsätiloilla, jossa on selvitetty metsätiloittain maksimaalinen hakkuupotentiaali vuosien 2020-2029 aikana sekä heti hakattava
osuus.

Metsätila
Rajala
Penttilä
Lintusuo

Ptk:n tark

Pinta-ala
(ha)
31
141,5
92,1

Kiinteistötunnus
263-412-5-30
263-408-2-16
263-412-6-9

Metsäarvion
mukainen
käypä arvo
116 500 €
312 000 e
325 400 €

Arvio vuosien 20202029 aikana
hakattavissa
olevan puuston arvosta
92 300 €
47 400 €
219 000 €

Korkein
saatu
tarjous
126 120 €
353 800 €
341 560 €
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Oheismateriaalina toimitetaan kartta metsätiloista, arviot puuston arvosta
sekä selvitys maksimaalisesta hakkuupotentiaalista.
Valmistelija: vs. tekninen johtaja Ville Kamaja, puh. 0400 741 492,
ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi.
Vs. teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että:
Rajala- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 126.120 euroa.
Penttilä- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 353.800 euroa.
Lintusuo- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 341.560 euroa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
Khall 26.10.20/§ 168
Oheismateriaalina kartta metsätiloista, arviot puuston arvosta sekä selvitys maksimaalisesta hakkuupotentiaalista.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
Rajala- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 126.120 euroa.
Penttilä- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 353.800 euroa.
Lintusuo- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 341.560 euroa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
________
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Kvalt 9.11.20/§ 38
Korkeimman tarjouksen tekijä on toimeksi saaneena Suomen Sijoitusmetsät / Mika Venho. Ostotoimeksiannon tekijä ja ostaja on
Silvestica Green Forest Finland Oy.
Oheismateriaalina kartta metsätiloista, arviot puuston arvosta, selvitys
maksimaalisesta hakkuupotentiaalista, kartta pidätettävästä määräalasta
sekä kauppakirjaluonnos.
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto päättää, että
Rajala- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 126.120 euroa.
Penttilä- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 353.800 euroa.
Lintusuo- niminen metsätila myydään Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimeksiantoyritykselle hintaan 341.560 euroa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Ville Kamajaa.
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KIURU:11 /2019
39 §

TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN HYVÄKSYMINEN,
KOULUVERKKO: RYTKYN KOULUN LAKKAUTTAMINEN

Khall 26.10.20/§ 172
Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 29.5.2017 § 30 (päivitys valtuusto
17.9.2018 § 35) hyväksymän Kiuruveden kaupungin hallintosäännön
mukaan kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta.
Kiuruveden kaupungin tilinpäätökset ovat 2010 – luvulla jääneet pääsääntöisesti alijäämäisiksi tai nollatasolle, lukuun ottamatta vuotta 2017,
joka oli ylijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätös kulutti kaupungin käytössä olleet ylijäämät ja tilinpäätös jäi noin 140.000 euroa alijäämäiseksi.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suuruus oli noin
3.4 milj. euroa. Merkittävimmät syyt vuoden 2019 alijäämän syntymiselle olivat sote-menojen ylitys noin 2 milj. eurolla budjetista sekä tuloverorekisterin muutoksesta aiheutuneet verokertymän poikkeamat. Keskeisimmät haasteet Kiuruveden kaupungin taloudella on kaupungin väestörakenne sekä sote-menojen vuosittainen kasvu.
Väestöennusteen mukaan Kiuruveden väestökehitys on ollut ja tulee
olemaan aleneva. Syntyvyyden laskun seurauksena lasten ja nuorten lukumäärä tulee vähenemään ja yli 60- vuotiaiden osuus väestöstä tulee
kasvamaan. Väestön ikääntymisen seurauksena sote-palveluiden tarve
tulee kasvamaan. Kiuruveden kaupungin sairastavuuskerroin ja tarvekerroin on jo tällä hetkellä maan keskiarvoa korkeampi.
21.1.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotusohjelman laatimista varten parlamentaarisen työryhmän. Syksyllä 2019 strategian väliarvioinnin yhteydessä kaupunki on tehnyt kuntalaiskyselyn, jossa on
myös kysytty kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimista.
2.9.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotustyöryhmän
avuksi kaksi työryhmää. Ensimmäisen työryhmä nimettiin tehtävien organisointia sekä henkilöstösuunnitelman laatimista varten. Toinen työryhmä nimettiin kouluja koskevan yleissuunnitelman laatimista varten.
Vuoden 2019 loppupuolella talouden tasapainotustyöryhmä totesi, että
työ ei edennyt toivotulla tavalla. Talouden tasapainotustyöhön otettiin
avuksi Perlacon Oy (nykyään FCG-Perlacon Oy). Talouden tasapainotusohjelmaa on laadittu yhdessä talouden tasapainotustyöryhmän kanssa.
Ohjelman laatimista varten on myös haasteltu keskeisiä viranhaltijoita.
Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on laadittu painelaskelma, jossa on selvitetty, kuinka Kiuruveden taloudellinen tilanne kehittyy, mikäli mitään
toimenpiteitä ei tehdä. Painelaskelman mukaan kumulatiivinen alijäämä
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tulee kasvamaan vuoteen 2025 mennessä 22.9 milj. euroon. Painelaskelma on trendilaskelma, joka kertoo mitä tulisi tapahtumaan, mikäli
korjaavia toimenpiteitä ei tehtäisi.
Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on käynyt läpi vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi.
Kaupungin valtuusto kokouksessaan 28.9.2020 § 29 hyväksyy talouden
tasapainotusohjelman vuosien 2020-2023 toimenpiteet hallituksen esittämällä tavalla. Päätöksessä ei otettu kantaa kouluverkkoon.
Perusopetuksen järjestämisselvityksen taustana ovat kaupungin haasteellinen taloustilanne ja alentuva oppilasmäärä. Päivähoito- ja esikouluikäisten sekä ala- ja yläkoululaisten määrien ennustetaan laskevan
voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2009 alakoululaisia oli
605 oppilasta ja yläkoululaisia oli 308 oppilasta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 Kiuruvedelle syntyi 52 lasta. Mikäli kyläkoulut
pidetään osana kouluverkkoa, on niiden ylläpitoon ja kunnostamiseen
edelleen panostettava.
Oppilastilaston 20.9.2020 tilanteen mukaan oppilaita oli seuraavasti:
Kalliokylä 28 oppilasta
Lahnajoki 29 oppilasta
Luupuvesi 46 oppilasta
Rytky
39 oppilasta
Niva
354 oppilasta (sis. yhden 7 luokan oppilaan)
Yläkoulu
274 oppilasta
Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2025-2026 oppilaita tulee olemaan seuraavasti:
Kalliokylä 22 oppilasta
Lahnajoki 31 oppilasta
Luupuvesi 42 oppilasta
Rytky
35 oppilasta
Niva
317 oppilasta
Yläkoulu
246 oppilasta
Mahdollisessa kouluverkkomuutoksessa yksi ero nykyiseen syntyisi oppilaiden koulumatkojen pituudessa, mikä tarkoittaisi reittisuunnitteluun
panostamista. Perusopetuslaissa säädetyt koulumatkan enimmäisajat eivät muutoksessa ylittyisi. Muutoksia kyläkoulujen oppilaille tulisi myös
opetusryhmien koossa ja opiskelussa vuosiluokittain nykyisiin yhdysluokkiin verrattuna.
Talouden tasapainotusryhmä on tehnyt esityksen sitä, että Kiuruvedellä
siirrytään yhtenäiskouluun lukuvuodesta 2025–2026 alkaen. Esityksen
mukaisesti kaikki Kiuruveden perusopetuksen piirissä olevat oppilaat
opiskelevat uudessa tai peruskorjatussa koulurakennuksessa. Tämä tarPtk:n tark

KIURUVEDEN KAUPUNKI

Kokouspvm

Valtuusto

9.11.2020

14

koittaa myös sitä, että toiminta kyläkouluilla loppuu. Asian valmistelussa
on muun muassa selvitetty oppilasennusteita, koulukuljetusmatkoja ja
arvioitu niiden hintaa sekä selvitetty olemassa olevien koulurakennusten
kuntoa. Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on myös laadittu vertailulaskelmia yhtenäiskoulusta ja sen rakentamisen kustannuksista. Lisäksi työryhmän pyynnöstä on laadittu lisälaskelmia erilaisista vaihtoehdoista,
joissa kouluverkkoon kuuluisi yhtenäiskoulu ja yksi tai kaksi kyläkoulua.
Ennen hallituksen kokousta hallituksen jäsenille toimitetaan oheismateriaalina FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vuoden
2025 ennusteen mukaan vastaavalla oppilasmäärällä.
Nykyinen kouluverkko ei mahdollista toiminnan tehostamista ja säästöjen aikaan saamista tilanteessa, jossa oppilasmäärät vähenevät merkittävästi tulevina vuosina. Lasten määrän vähentymisestä aiheutuvaa henkilöstötarpeen vähentymistä ei voida hyödyntää, mikäli toimitaan hajallaan. Toiminta muuttuu nykyistä tehottomammaksi. Kouluverkkoratkaisulla olisi vaikutuksia myös siihen, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan
opetukseen, ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltoon.
Taloudellisten säästöjen saaminen edellyttää perusopetuksen keskittämistä yhtenäiskouluun ja kyläkoulujen lakkauttamista. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätökset kyläkoulujen lakkauttamisesta, aloitetaan
tarvittavat valmistelut yhtenäiskoulun suunnitteluun liittyen. Opetustilojen suunnittelu tullaan tekemään yhteistyössä kuntalaisten, oppilaiden ja
henkilöstön kanssa. Lapsivaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon
suunnitteluprosessin aikana. Lopulliset päätökset yhtenäiskoulusta ja sen
mahdollisesta rakentamisesta tehdään seuraavalla valtuustokaudella.
Yhtenäiskoulun perustaminen ja neljän kyläkoulun lakkauttaminen toisi
säästöjä noin 700.000 – 1.000.000 euroa.
Hyvän hallinnon mukaisesti asiassa on laadittu lapsivaikutusten arviointi. Mikäli kaupungin valtuusto tekee päätöksen kouluverkkoa koskevasta
muutoksesta, tullaan lapsivaikutusten arviointia jatkamaan osana suunnittelu- ja valmistelutyötä.
Asian valmistelussa on kuntalaisia kuultu seuraavasti:
•Kesällä 2019 toteutettu strategian toteutumisen arviointikysely, johon
sisältyi osio talouden tasapainottamisesta. Kysely oli kuntalaisten saatavilla sekä kaupungin kotisivuilla että paperilomakkeilla kunnan palvelupisteissä. Kyselyyn vastasi 122 henkilöä.
• 27.8.2020 kuntalaisten kuulemis- ja infotilaisuus
• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– talouden tasapainottaminen. Kyselyyn vastasi 249 henkilöä.
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• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– kysely kouluverkosta. Kyselyyn vastasi 777 henkilöä.
• 7.9.2020 Rytkyn koulun kuulemistilaisuus
• 8.9.2020 Luupuveden koulun kuulemistilaisuus
• 9.9.2020 Lahnajoen koulun kuulemistilaisuus
• 10.9.2020 Kalliokylän koulun kuulemistilaisuus
• 12.9.2020 päättäjille luovutettiin adressi asiasta. Adressi on ollut
avoinna 31.8 -11.9.2020 välisen ajan ja siinä on 1099 allekirjoitusta
• 19.10.2020 Kylien yhteistyö varjobudjetti
Näiden lisäksi kaupunginhallitukselle on osoitettu useita kuntalaisten,
kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden vetoomuksia sekä yksi kuntalaisaloite.
Oheismateriaali:
- FCG-Perlacon Oy:n talouden tasapainotusohjelma ja lisälaskelmat
- FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vertailukelpoisilla
oppilasmäärillä (toimitetaan hallitukselle myöhemmin)
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Muistio kuntalaiskuuleminen
- Muistio kyläkoulujen kuulemisista (4 kpl)
- Sähköinen kysely, talouden tasapainottaminen
- Sähköinen kysely, kouluverkko
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
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1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
- kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Kylien yhteistyön laatiman varjobudjetin
- lapsivaikutusten arvioinnin
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Rytkyn kyläkoulu lakkautetaan lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien
tarkentamista varten. Asia käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 2.11.2020.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Khall 2.11.20/§ 199
Kaupunginhallitus kokouksessaan 26.10.2020 päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien tarkentamista varten kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen 2.11.2020.
Kaupunginhallituksen kokouksen 26.10.2020 jälkeen laskelmia on tarkennettu yhdessä FCG-Perlacon Oy:n kanssa. Laskelmista on pyritty
poistamaan mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja päällekkäisyydet.
Esimerkiksi kuntalaisten ja talouden tasapainotusryhmän pyynnöstä on
tehty uusia vertailevia laskelmia, jotka pohjautuvat lukuvuoden 20252026 oppilasennusteeseen. Alun perin investointilaskelmissa käytettiin
lukuvuoden 2019-2020 oppilastietoja, jotta saatiin vertailtavuus nykytilanteeseen.
Oheismateriaali
FCG-Perlacon Oy:n tarkennetut laskelmat
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
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Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Rytkyn koulu lakkautetaan lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Kirsi Tenhunen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Rytkyn koulua ei lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Eero Kyllönen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka
kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Kirsi Tenhusen tekemää vastaehdotusta äänestävät EI.
Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta (JAA) kannatti Kokkonen Mira, Ahponen Pentti, Tikkanen Emmi, Toivanen Sisko.
Kirsi Tenhusen vastaehdotusta (EI) kannattivat Peltola Janne, Juntunen
Risto, Kyllönen Eero, Partanen Raimo, Tenhunen Kirsi, Tikka Tuomo.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyy äänin 6-4 Kirsi
Tenhusen vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Rytkyn koulua ei lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Rytkyn koulua ei lakkauteta
lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
__________
Kvalt 9.11.20/§ 39
Oheismateriaali:
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
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- 27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
- 28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
- FCG-Perlacon Oy:n Päivitetty loppuraportti 14.9.2020, lisäkoululaskelmat
- Kouluverkkokyselyn vastaukset 18.9.2020
- Kouluverkko oppilasennusteen mukaan 29.10.2020
- Kouluverkkokysely, 11-16-vuotiaiden mukaan
- Muistio, Kalliokylän koulu 10.9.2020
- Muistio, kuntalaisten kuulemistilaisuus 27.8.2020
- Muistio, Lahnajoen koulu 9.9.2020
- Muistio, Luupuveden koulu 8.9.2020
- Muistio, Rytkyn koulu 7.9.2020
- Talouden tasapainotuskyselyn vastaukset 18.9.2020
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto ei lakkauta Rytkyn koulua lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Pasi Hyytiäinen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan
Rytkyn koulu lakkautetaan lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Sisko Toivainen ja Rauno Pikkarainen kannattivat ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:
Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA
ja ne, jotka kannattavat Pasi Hyytiäisen tekemää vastaehdotusta äänestävät
EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Kaupunginhallituksen päätösehdotusta (JAA) kannatti 22.
Saastamoinen Kari, Grönfors Maritta, Heikkinen Hannakaisa, Huttunen
Kauko, Juntunen Risto, Kastari Tuija, Kyllönen Eero, Kärkkäinen MarjaLeena, Lappalainen Sari, Nieminen Juha, Niskanen Seppo, Partanen Raimo,
Peltola Janne, Pesonen Tuomo, Piippo Sami, Piippo Sirpa, Remes Mikko,
Tapaninen Juha, Tenhunen Kirsi, Tikka Tuomo, Tikkanen Heli, Kärkkäinen
Ari
Pasi Hyytiäisen vastaehdotusta (EI) kannatti 10.
Pikkarainen Rauno, Tikka Tommi, Ahponen Pentti, Huttunen Kaisa, Hyytiäinen Pasi, Kemppainen Mikko, Kokkonen Mira, Lapveteläinen Minna,
Tikkanen Emmi, Toivanen Sisko
Yksi äänesti TYHJÄÄ.
Kilvensalmi Ahti
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Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy äänin 22-10 kaupunginhallituksen päätösehdotuksen, jonka mukaan Rytkyn koulua ei lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Merkittiin, että Pasi Hyytiäinen ja Rauno Pikkarainen jättivät eriävän mielipiteen.
Merkittiin, että ennen kouluverkkoa koskevien pykälien käsittelyä käytiin
läpi pykälien liitteenä oleva oheismateriaali, jonka jälkeen sivistystoimen
vastaava – lukion rehtori esitteli tarkemmin lapsivaikutusten arvion. Oheismateriaalin läpikäynnin ja Katja Kajavan esityksen jälkeen käytiin kouluverkkoa koskeva yleiskeskustelu.
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KIURU:11 /2019
40 §

TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN HYVÄKSYMINEN,
KOULUVERKKO: KALLIOKYLÄN KOULUN LAKKAUTTAMINEN

Khall 26.10.20/§ 173
Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 29.5.2017 § 30 (päivitys valtuusto
17.9.2018 § 35) hyväksymän Kiuruveden kaupungin hallintosäännön
mukaan kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta.
Kiuruveden kaupungin tilinpäätökset ovat 2010 – luvulla jääneet pääsääntöisesti alijäämäisiksi tai nollatasolle, lukuun ottamatta vuotta 2017,
joka oli ylijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätös kulutti kaupungin käytössä olleet ylijäämät ja tilinpäätös jäi noin 140.000 euroa alijäämäiseksi.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suuruus oli noin
3.4 milj. euroa. Merkittävimmät syyt vuoden 2019 alijäämän syntymiselle olivat sote-menojen ylitys noin 2 milj. eurolla budjetista sekä tuloverorekisterin muutoksesta aiheutuneet verokertymän poikkeamat. Keskeisimmät haasteet Kiuruveden kaupungin taloudella on kaupungin väestörakenne sekä sote-menojen vuosittainen kasvu.
Väestöennusteen mukaan Kiuruveden väestökehitys on ollut ja tulee
olemaan aleneva. Syntyvyyden laskun seurauksena lasten ja nuorten lukumäärä tulee vähenemään ja yli 60- vuotiaiden osuus väestöstä tulee
kasvamaan. Väestön ikääntymisen seurauksena sote-palveluiden tarve
tulee kasvamaan. Kiuruveden kaupungin sairastavuuskerroin ja tarvekerroin on jo tällä hetkellä maan keskiarvoa korkeampi.
21.1.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotusohjelman laatimista varten parlamentaarisen työryhmän. Syksyllä 2019 strategian väliarvioinnin yhteydessä kaupunki on tehnyt kuntalaiskyselyn, jossa on
myös kysytty kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimista.
2.9.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotustyöryhmän
avuksi kaksi työryhmää. Ensimmäisen työryhmä nimettiin tehtävien organisointia sekä henkilöstösuunnitelman laatimista varten. Toinen työryhmä nimettiin kouluja koskevan yleissuunnitelman laatimista varten.
Vuoden 2019 loppupuolella talouden tasapainotustyöryhmä totesi, että
työ ei edennyt toivotulla tavalla. Talouden tasapainotustyöhön otettiin
avuksi Perlacon Oy (nykyään FCG-Perlacon Oy). Talouden tasapainotusohjelmaa on laadittu yhdessä talouden tasapainotustyöryhmän kanssa.
Ohjelman laatimista varten on myös haasteltu keskeisiä viranhaltijoita.
Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on laadittu painelaskelma, jossa on selvitetty, kuinka Kiuruveden taloudellinen tilanne kehittyy, mikäli mitään
toimenpiteitä ei tehdä. Painelaskelman mukaan kumulatiivinen alijäämä
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tulee kasvamaan vuoteen 2025 mennessä 22.9 milj. euroon. Painelaskelma on trendilaskelma, joka kertoo mitä tulisi tapahtumaan, mikäli
korjaavia toimenpiteitä ei tehtäisi.
Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on käynyt läpi vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi.
Kaupungin valtuusto kokouksessaan 28.9.2020 § 29 hyväksyy talouden
tasapainotusohjelman vuosien 2020-2023 toimenpiteet hallituksen esittämällä tavalla. Päätöksessä ei otettu kantaa kouluverkkoon.
Perusopetuksen järjestämisselvityksen taustana ovat kaupungin haasteellinen taloustilanne ja alentuva oppilasmäärä. Päivähoito- ja esikouluikäisten sekä ala- ja yläkoululaisten määrien ennustetaan laskevan
voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2009 alakoululaisia oli
605 oppilasta ja yläkoululaisia oli 308 oppilasta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 Kiuruvedelle syntyi 52 lasta. Mikäli kyläkoulut
pidetään osana kouluverkkoa, on niiden ylläpitoon ja kunnostamiseen
edelleen panostettava.
Oppilastilaston 20.9.2020 tilanteen mukaan oppilaita oli seuraavasti:
Kalliokylä 28 oppilasta
Lahnajoki 29 oppilasta
Luupuvesi 46 oppilasta
Rytky
39 oppilasta
Niva
354 oppilasta (sis. yhden 7 luokan oppilaan)
Yläkoulu
274 oppilasta
Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2025-2026 oppilaita tulee olemaan seuraavasti:
Kalliokylä 22 oppilasta
Lahnajoki 31 oppilasta
Luupuvesi 42 oppilasta
Rytky
35 oppilasta
Niva
317 oppilasta
Yläkoulu
246 oppilasta
Mahdollisessa kouluverkkomuutoksessa yksi ero nykyiseen syntyisi oppilaiden koulumatkojen pituudessa, mikä tarkoittaisi reittisuunnitteluun
panostamista. Perusopetuslaissa säädetyt koulumatkan enimmäisajat eivät muutoksessa ylittyisi. Muutoksia kyläkoulujen oppilaille tulisi myös
opetusryhmien koossa ja opiskelussa vuosiluokittain nykyisiin yhdysluokkiin verrattuna.
Talouden tasapainotusryhmä on tehnyt esityksen sitä, että Kiuruvedellä
siirrytään yhtenäiskouluun lukuvuodesta 2025–2026 alkaen. Esityksen
mukaisesti kaikki Kiuruveden perusopetuksen piirissä olevat oppilaat
opiskelevat uudessa tai peruskorjatussa koulurakennuksessa. Tämä tarPtk:n tark
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koittaa myös sitä, että toiminta kyläkouluilla loppuu. Asian valmistelussa
on muun muassa selvitetty oppilasennusteita, koulukuljetusmatkoja ja
arvioitu niiden hintaa sekä selvitetty olemassa olevien koulurakennusten
kuntoa. Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on myös laadittu vertailulaskelmia yhtenäiskoulusta ja sen rakentamisen kustannuksista. Lisäksi työryhmän pyynnöstä on laadittu lisälaskelmia erilaisista vaihtoehdoista,
joissa kouluverkkoon kuuluisi yhtenäiskoulu ja yksi tai kaksi kyläkoulua.
Ennen hallituksen kokousta hallituksen jäsenille toimitetaan oheismateriaalina FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vuoden
2025 ennusteen mukaan vastaavalla oppilasmäärällä.
Nykyinen kouluverkko ei mahdollista toiminnan tehostamista ja säästöjen aikaan saamista tilanteessa, jossa oppilasmäärät vähenevät merkittävästi tulevina vuosina. Lasten määrän vähentymisestä aiheutuvaa henkilöstötarpeen vähentymistä ei voida hyödyntää, mikäli toimitaan hajallaan. Toiminta muuttuu nykyistä tehottomammaksi. Kouluverkkoratkaisulla olisi vaikutuksia myös siihen, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan
opetukseen, ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltoon.
Taloudellisten säästöjen saaminen edellyttää perusopetuksen keskittämistä yhtenäiskouluun ja kyläkoulujen lakkauttamista. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätökset kyläkoulujen lakkauttamisesta, aloitetaan
tarvittavat valmistelut yhtenäiskoulun suunnitteluun liittyen. Opetustilojen suunnittelu tullaan tekemään yhteistyössä kuntalaisten, oppilaiden ja
henkilöstön kanssa. Lapsivaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon
suunnitteluprosessin aikana. Lopulliset päätökset yhtenäiskoulusta ja sen
mahdollisesta rakentamisesta tehdään seuraavalla valtuustokaudella.
Yhtenäiskoulun perustaminen ja neljän kyläkoulun lakkauttaminen toisi
säästöjä noin 700.000 – 1.000.000 euroa.
Hyvän hallinnon mukaisesti asiassa on laadittu lapsivaikutusten arviointi. Mikäli kaupungin valtuusto tekee päätöksen kouluverkkoa koskevasta
muutoksesta, tullaan lapsivaikutusten arviointia jatkamaan osana suunnittelu- ja valmistelutyötä.
Asian valmistelussa on kuntalaisia kuultu seuraavasti:
•Kesällä 2019 toteutettu strategian toteutumisen arviointikysely, johon
sisältyi osio talouden tasapainottamisesta. Kysely oli kuntalaisten saatavilla sekä kaupungin kotisivuilla että paperilomakkeilla kunnan palvelupisteissä. Kyselyyn vastasi 122 henkilöä.
• 27.8.2020 kuntalaisten kuulemis- ja infotilaisuus
• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– talouden tasapainottaminen. Kyselyyn vastasi 249 henkilöä.
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• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– kysely kouluverkosta. Kyselyyn vastasi 777 henkilöä.
• 7.9.2020 Rytkyn koulun kuulemistilaisuus
• 8.9.2020 Luupuveden koulun kuulemistilaisuus
• 9.9.2020 Lahnajoen koulun kuulemistilaisuus
• 10.9.2020 Kalliokylän koulun kuulemistilaisuus
• 12.9.2020 päättäjille luovutettiin adressi asiasta. Adressi on ollut
avoinna 31.8 -11.9.2020 välisen ajan ja siinä on 1099 allekirjoitusta
• 19.10.2020 Kylien yhteistyö varjobudjetti
Näiden lisäksi kaupunginhallitukselle on osoitettu useita kuntalaisten,
kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden vetoomuksia sekä yksi kuntalaisaloite.
Oheismateriaali:
- FCG-Perlacon Oy:n talouden tasapainotusohjelma ja lisälaskelmat
- FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vertailukelpoisilla
oppilasmäärillä (toimitetaan hallitukselle myöhemmin)
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Muistio kuntalaiskuuleminen
- Muistio kyläkoulujen kuulemisista (4 kpl)
- Sähköinen kysely, talouden tasapainottaminen
- Sähköinen kysely, kouluverkko
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
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1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
- kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Kylien yhteistyön laatiman varjobudjetin
- lapsivaikutusten arvioinnin
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Kalliokylän kyläkoulu lakkautetaan
lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien
tarkentamista varten. Asia käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 2.11.2020.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Khall 2.11.20/§ 200
Kaupunginhallitus kokouksessaan 26.10.2020 päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien tarkentamista varten kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen 2.11.2020.
Kaupunginhallituksen kokouksen 26.10.2020 jälkeen laskelmia on tarkennettu yhdessä FCG-Perlacon Oy:n kanssa. Laskelmista on pyritty
poistamaan mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja päällekkäisyydet.
Esimerkiksi kuntalaisten ja talouden tasapainotusryhmän pyynnöstä on
tehty uusia vertailevia laskelmia, jotka pohjautuvat lukuvuoden 20252026 oppilasennusteeseen. Alun perin investointilaskelmissa käytettiin
lukuvuoden 2019-2020 oppilastietoja, jotta saatiin vertailtavuus nykytilanteeseen.
Oheismateriaali
FCG-Perlacon Oy:n tarkennetut laskelmat
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
Ptk:n tark

KIURUVEDEN KAUPUNKI

Kokouspvm

Valtuusto

9.11.2020

25

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Kalliokylän koulu lakkautetaan lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Risto Juntunen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kalliokylän koulua ei
lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Raimo Partanen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka
kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Risto Juntusen tekemää vastaehdotusta äänestävät EI.
Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta (JAA) kannatti Kokkonen Mira, Peltola Janne, Ahponen Pentti, Tikkanen Emmi, Toivanen
Sisko.
Risto Juntusen vastaehdotusta (EI) kannattivat Juntunen Risto, Kyllönen
Eero, Partanen Raimo, Tenhunen Kirsi, Tikka Tuomo.
Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan 5-5, ratkaisee puheenjohtajan JAA-ääni.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kalliokylän koulu lakkautetaan lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
__________
Kvalt 9.11.20/§ 40
Oheismateriaali:
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
- 27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
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- 28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
- FCG-Perlacon Oy:n Päivitetty loppuraportti 14.9.2020, lisäkoululaskelmat
- Kouluverkkokyselyn vastaukset 18.9.2020
- Kouluverkko oppilasennusteen mukaan 29.10.2020
- Kouluverkkokysely, 11-16-vuotiaiden mukaan
- Muistio, Kalliokylän koulu 10.9.2020
- Muistio, kuntalaisten kuulemistilaisuus 27.8.2020
- Muistio, Lahnajoen koulu 9.9.2020
- Muistio, Luupuveden koulu 8.9.2020
- Muistio, Rytkyn koulu 7.9.2020
- Talouden tasapainotuskyselyn vastaukset 18.9.2020
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto lakkauttaa Kalliokylän koulun lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Juha Tapaninen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan
Kalliokylän koulua ei lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Risto Juntunen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:
Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA
ja ne, jotka kannattavat Juha Tapanisen tekemää vastaehdotusta äänestävät
EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Kaupunginhallituksen päätösehdotusta (JAA) kannatti 9.
Pikkarainen Rauno, Tikka Tommi, Ahponen Pentti, Huttunen Kaisa, Hyytiäinen Pasi, Kemppainen Mikko, Kokkonen Mira, Tikkanen Emmi, Toivanen Sisko
Juha Tapanisen vastaehdotusta (EI) kannatti 23.
Saastamoinen Kari, Grönfors Maritta, Heikkinen Hannakaisa, Huttunen
Kauko, Juntunen Risto, Kastari Tuija, Kilvensalmi Ahti, Kyllönen Eero,
Kärkkäinen Marja-Leena, Lappalainen Sari, Nieminen Juha, Niskanen Seppo, Partanen Raimo, Peltola Janne, Pesonen Tuomo, Piippo Sami, Piippo
Sirpa, Remes Mikko, Tapaninen Juha, Tenhunen Kirsi, Tikka Tuomo, Tikkanen Heli, Kärkkäinen Ari
Yksi äänesti TYHJÄÄ.
Lapveteläinen Minna
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy äänin 23-9 Juha Tapanisen vastaehdotuksen, jonka mukaan Kalliokylän koulua ei lakkauteta
lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
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Merkittiin, että Pasi Hyytiäinen ja Rauno Pikkarainen jättivät eriävän mielipiteen.
Merkittiin, että ennen kouluverkkoa koskevien pykälien käsittelyä käytiin
läpi pykälien liitteenä oleva oheismateriaali, jonka jälkeen sivistystoimen
vastaava – lukion rehtori esitteli tarkemmin lapsivaikutusten arvion. Oheismateriaalin läpikäynnin ja Katja Kajavan esityksen jälkeen käytiin kouluverkkoa koskeva yleiskeskustelu.
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KIURU:11 /2019
41 §

TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN HYVÄKSYMINEN,
KOULUVERKKO: LAHNAJOEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN

Khall 26.10.20/§ 174
Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 29.5.2017 § 30 (päivitys valtuusto
17.9.2018 § 35) hyväksymän Kiuruveden kaupungin hallintosäännön
mukaan kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta.
Kiuruveden kaupungin tilinpäätökset ovat 2010 – luvulla jääneet pääsääntöisesti alijäämäisiksi tai nollatasolle, lukuun ottamatta vuotta 2017,
joka oli ylijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätös kulutti kaupungin käytössä olleet ylijäämät ja tilinpäätös jäi noin 140.000 euroa alijäämäiseksi.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suuruus oli noin
3.4 milj. euroa. Merkittävimmät syyt vuoden 2019 alijäämän syntymiselle olivat sote-menojen ylitys noin 2 milj. eurolla budjetista sekä tuloverorekisterin muutoksesta aiheutuneet verokertymän poikkeamat. Keskeisimmät haasteet Kiuruveden kaupungin taloudella on kaupungin väestörakenne sekä sote-menojen vuosittainen kasvu.
Väestöennusteen mukaan Kiuruveden väestökehitys on ollut ja tulee
olemaan aleneva. Syntyvyyden laskun seurauksena lasten ja nuorten lukumäärä tulee vähenemään ja yli 60- vuotiaiden osuus väestöstä tulee
kasvamaan. Väestön ikääntymisen seurauksena sote-palveluiden tarve
tulee kasvamaan. Kiuruveden kaupungin sairastavuuskerroin ja tarvekerroin on jo tällä hetkellä maan keskiarvoa korkeampi.
21.1.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotusohjelman laatimista varten parlamentaarisen työryhmän. Syksyllä 2019 strategian väliarvioinnin yhteydessä kaupunki on tehnyt kuntalaiskyselyn, jossa on
myös kysytty kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimista.
2.9.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotustyöryhmän
avuksi kaksi työryhmää. Ensimmäisen työryhmä nimettiin tehtävien organisointia sekä henkilöstösuunnitelman laatimista varten. Toinen työryhmä nimettiin kouluja koskevan yleissuunnitelman laatimista varten.
Vuoden 2019 loppupuolella talouden tasapainotustyöryhmä totesi, että
työ ei edennyt toivotulla tavalla. Talouden tasapainotustyöhön otettiin
avuksi Perlacon Oy (nykyään FCG-Perlacon Oy). Talouden tasapainotusohjelmaa on laadittu yhdessä talouden tasapainotustyöryhmän kanssa.
Ohjelman laatimista varten on myös haasteltu keskeisiä viranhaltijoita.
Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on laadittu painelaskelma, jossa on selvitetty, kuinka Kiuruveden taloudellinen tilanne kehittyy, mikäli mitään
toimenpiteitä ei tehdä. Painelaskelman mukaan kumulatiivinen alijäämä
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tulee kasvamaan vuoteen 2025 mennessä 22.9 milj. euroon. Painelaskelma on trendilaskelma, joka kertoo mitä tulisi tapahtumaan, mikäli
korjaavia toimenpiteitä ei tehtäisi.
Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on käynyt läpi vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi.
Kaupungin valtuusto kokouksessaan 28.9.2020 § 29 hyväksyy talouden
tasapainotusohjelman vuosien 2020-2023 toimenpiteet hallituksen esittämällä tavalla. Päätöksessä ei otettu kantaa kouluverkkoon.
Perusopetuksen järjestämisselvityksen taustana ovat kaupungin haasteellinen taloustilanne ja alentuva oppilasmäärä. Päivähoito- ja esikouluikäisten sekä ala- ja yläkoululaisten määrien ennustetaan laskevan
voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2009 alakoululaisia oli
605 oppilasta ja yläkoululaisia oli 308 oppilasta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 Kiuruvedelle syntyi 52 lasta. Mikäli kyläkoulut
pidetään osana kouluverkkoa, on niiden ylläpitoon ja kunnostamiseen
edelleen panostettava.
Oppilastilaston 20.9.2020 tilanteen mukaan oppilaita oli seuraavasti:
Kalliokylä 28 oppilasta
Lahnajoki 29 oppilasta
Luupuvesi 46 oppilasta
Rytky
39 oppilasta
Niva
354 oppilasta (sis. yhden 7 luokan oppilaan)
Yläkoulu
274 oppilasta
Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2025-2026 oppilaita tulee olemaan seuraavasti:
Kalliokylä 22 oppilasta
Lahnajoki 31 oppilasta
Luupuvesi 42 oppilasta
Rytky
35 oppilasta
Niva
317 oppilasta
Yläkoulu
246 oppilasta
Mahdollisessa kouluverkkomuutoksessa yksi ero nykyiseen syntyisi oppilaiden koulumatkojen pituudessa, mikä tarkoittaisi reittisuunnitteluun
panostamista. Perusopetuslaissa säädetyt koulumatkan enimmäisajat eivät muutoksessa ylittyisi. Muutoksia kyläkoulujen oppilaille tulisi myös
opetusryhmien koossa ja opiskelussa vuosiluokittain nykyisiin yhdysluokkiin verrattuna.
Talouden tasapainotusryhmä on tehnyt esityksen sitä, että Kiuruvedellä
siirrytään yhtenäiskouluun lukuvuodesta 2025–2026 alkaen. Esityksen
mukaisesti kaikki Kiuruveden perusopetuksen piirissä olevat oppilaat
opiskelevat uudessa tai peruskorjatussa koulurakennuksessa. Tämä tarPtk:n tark
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koittaa myös sitä, että toiminta kyläkouluilla loppuu. Asian valmistelussa
on muun muassa selvitetty oppilasennusteita, koulukuljetusmatkoja ja
arvioitu niiden hintaa sekä selvitetty olemassa olevien koulurakennusten
kuntoa. Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on myös laadittu vertailulaskelmia yhtenäiskoulusta ja sen rakentamisen kustannuksista. Lisäksi työryhmän pyynnöstä on laadittu lisälaskelmia erilaisista vaihtoehdoista,
joissa kouluverkkoon kuuluisi yhtenäiskoulu ja yksi tai kaksi kyläkoulua.
Ennen hallituksen kokousta hallituksen jäsenille toimitetaan oheismateriaalina FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vuoden
2025 ennusteen mukaan vastaavalla oppilasmäärällä.
Nykyinen kouluverkko ei mahdollista toiminnan tehostamista ja säästöjen aikaan saamista tilanteessa, jossa oppilasmäärät vähenevät merkittävästi tulevina vuosina. Lasten määrän vähentymisestä aiheutuvaa henkilöstötarpeen vähentymistä ei voida hyödyntää, mikäli toimitaan hajallaan. Toiminta muuttuu nykyistä tehottomammaksi. Kouluverkkoratkaisulla olisi vaikutuksia myös siihen, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan
opetukseen, ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltoon.
Taloudellisten säästöjen saaminen edellyttää perusopetuksen keskittämistä yhtenäiskouluun ja kyläkoulujen lakkauttamista. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätökset kyläkoulujen lakkauttamisesta, aloitetaan
tarvittavat valmistelut yhtenäiskoulun suunnitteluun liittyen. Opetustilojen suunnittelu tullaan tekemään yhteistyössä kuntalaisten, oppilaiden ja
henkilöstön kanssa. Lapsivaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon
suunnitteluprosessin aikana. Lopulliset päätökset yhtenäiskoulusta ja sen
mahdollisesta rakentamisesta tehdään seuraavalla valtuustokaudella.
Yhtenäiskoulun perustaminen ja neljän kyläkoulun lakkauttaminen toisi
säästöjä noin 700.000 – 1.000.000 euroa.
Hyvän hallinnon mukaisesti asiassa on laadittu lapsivaikutusten arviointi. Mikäli kaupungin valtuusto tekee päätöksen kouluverkkoa koskevasta
muutoksesta, tullaan lapsivaikutusten arviointia jatkamaan osana suunnittelu- ja valmistelutyötä.
Asian valmistelussa on kuntalaisia kuultu seuraavasti:
•Kesällä 2019 toteutettu strategian toteutumisen arviointikysely, johon
sisältyi osio talouden tasapainottamisesta. Kysely oli kuntalaisten saatavilla sekä kaupungin kotisivuilla että paperilomakkeilla kunnan palvelupisteissä. Kyselyyn vastasi 122 henkilöä.
• 27.8.2020 kuntalaisten kuulemis- ja infotilaisuus
• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– talouden tasapainottaminen. Kyselyyn vastasi 249 henkilöä.
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• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– kysely kouluverkosta. Kyselyyn vastasi 777 henkilöä.
• 7.9.2020 Rytkyn koulun kuulemistilaisuus
• 8.9.2020 Luupuveden koulun kuulemistilaisuus
• 9.9.2020 Lahnajoen koulun kuulemistilaisuus
• 10.9.2020 Kalliokylän koulun kuulemistilaisuus
• 12.9.2020 päättäjille luovutettiin adressi asiasta. Adressi on ollut
avoinna 31.8 -11.9.2020 välisen ajan ja siinä on 1099 allekirjoitusta
• 19.10.2020 Kylien yhteistyö varjobudjetti
Näiden lisäksi kaupunginhallitukselle on osoitettu useita kuntalaisten,
kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden vetoomuksia sekä yksi kuntalaisaloite.
Oheismateriaali:
- FCG-Perlacon Oy:n talouden tasapainotusohjelma ja lisälaskelmat
- FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vertailukelpoisilla
oppilasmäärillä (toimitetaan hallitukselle myöhemmin)
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Muistio kuntalaiskuuleminen
- Muistio kyläkoulujen kuulemisista (4 kpl)
- Sähköinen kysely, talouden tasapainottaminen
- Sähköinen kysely, kouluverkko
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
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1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
- kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Kylien yhteistyön laatiman varjobudjetin
- lapsivaikutusten arvioinnin
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Lahnajoen kyläkoulu lakkautetaan
lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien
tarkentamista varten. Asia käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 2.11.2020.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Khall 2.11.20/§ 201
Kaupunginhallitus kokouksessaan 26.10.2020 päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien tarkentamista varten kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen 2.11.2020.
Kaupunginhallituksen kokouksen 26.10.2020 jälkeen laskelmia on tarkennettu yhdessä FCG-Perlacon Oy:n kanssa. Laskelmista on pyritty
poistamaan mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja päällekkäisyydet.
Esimerkiksi kuntalaisten ja talouden tasapainotusryhmän pyynnöstä on
tehty uusia vertailevia laskelmia, jotka pohjautuvat lukuvuoden 20252026 oppilasennusteeseen. Alun perin investointilaskelmissa käytettiin
lukuvuoden 2019-2020 oppilastietoja, jotta saatiin vertailtavuus nykytilanteeseen.
Oheismateriaali
FCG-Perlacon Oy:n tarkennetut laskelmat
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
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Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Lahnajoen koulu lakkautetaan lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Tuomo Tikka teki vastaehdotuksen, jonka mukaan
kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Lahnajoen koulua ei lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Kirsi Tenhunen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka
kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Tuomo Tikan tekemää vastaehdotusta äänestävät EI.
Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta (JAA) kannatti Kokkonen Mira, Peltola Janne, Ahponen Pentti, Tikkanen Emmi, Toivanen
Sisko.
Tuomo Tikan vastaehdotusta (EI) kannattivat Juntunen Risto, Kyllönen
Eero, Partanen Raimo, Tenhunen Kirsi, Tikka Tuomo.
Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan 5-5, ratkaisee puheenjohtajan JAA-ääni.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Lahnajoen koulu lakkautetaan
lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
_______
Kvalt 9.11.20/§ 41
Oheismateriaali:
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
- 27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
- 28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
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- FCG-Perlacon Oy:n Päivitetty loppuraportti 14.9.2020, lisäkoululaskelmat
- Kouluverkkokyselyn vastaukset 18.9.2020
- Kouluverkko oppilasennusteen mukaan 29.10.2020
- Kouluverkkokysely, 11-16-vuotiaiden mukaan
- Muistio, Kalliokylän koulu 10.9.2020
- Muistio, kuntalaisten kuulemistilaisuus 27.8.2020
- Muistio, Lahnajoen koulu 9.9.2020
- Muistio, Luupuveden koulu 8.9.2020
- Muistio, Rytkyn koulu 7.9.2020
- Talouden tasapainotuskyselyn vastaukset 18.9.2020
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto lakkauttaa Lahnajoen koulun lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Juha Nieminen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan
Lahnajoen koulua ei lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Eero Kyllönen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:
Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA
ja ne, jotka kannattavat Juha Niemisen tekemää vastaehdotusta äänestävät
EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Kaupunginhallituksen päätösehdotusta (JAA) kannatti 10.
Pikkarainen Rauno, Tikka Tommi, Ahponen Pentti, Huttunen Kaisa, Hyytiäinen Pasi, Kemppainen Mikko, Kokkonen Mira, Lapveteläinen Minna,
Tikkanen Emmi, Toivanen Sisko
Juha Niemisen vastaehdotusta (EI) kannatti 23.
Saastamoinen Kari, Grönfors Maritta, Heikkinen Hannakaisa, Huttunen
Kauko, Juntunen Risto, Kastari Tuija, Kilvensalmi Ahti, Kyllönen Eero,
Kärkkäinen Marja-Leena, Lappalainen Sari, Nieminen Juha, Niskanen Seppo, Partanen Raimo, Peltola Janne, Pesonen Tuomo, Piippo Sami, Piippo
Sirpa, Remes Mikko, Tapaninen Juha, Tenhunen Kirsi, Tikka Tuomo, Tikkanen Heli, Kärkkäinen Ari
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy äänin 23-10 Juha
Niemisen vastaehdotuksen, jonka mukaan Lahnajoen koulua ei lakkauteta
lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Merkittiin, että Pasi Hyytiäinen ja Rauno Pikkarainen jättivät eriävän mielipiteen.
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Merkittiin, että ennen kouluverkkoa koskevien pykälien käsittelyä käytiin
läpi pykälien liitteenä oleva oheismateriaali, jonka jälkeen sivistystoimen
vastaava – lukion rehtori esitteli tarkemmin lapsivaikutusten arvion. Oheismateriaalin läpikäynnin ja Katja Kajavan esityksen jälkeen käytiin kouluverkkoa koskeva yleiskeskustelu.
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KIURU:11 /2019
42 §

TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN HYVÄKSYMINEN,
KOULUVERKKO: LUUPUVEDEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN

Khall 26.10.20/§ 175
Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 29.5.2017 § 30 (päivitys valtuusto
17.9.2018 § 35) hyväksymän Kiuruveden kaupungin hallintosäännön
mukaan kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta.
Kiuruveden kaupungin tilinpäätökset ovat 2010 – luvulla jääneet pääsääntöisesti alijäämäisiksi tai nollatasolle, lukuun ottamatta vuotta 2017,
joka oli ylijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätös kulutti kaupungin käytössä olleet ylijäämät ja tilinpäätös jäi noin 140.000 euroa alijäämäiseksi.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kumulatiivisen alijäämän suuruus oli noin
3.4 milj. euroa. Merkittävimmät syyt vuoden 2019 alijäämän syntymiselle olivat sote-menojen ylitys noin 2 milj. eurolla budjetista sekä tuloverorekisterin muutoksesta aiheutuneet verokertymän poikkeamat. Keskeisimmät haasteet Kiuruveden kaupungin taloudella on kaupungin väestörakenne sekä sote-menojen vuosittainen kasvu.
Väestöennusteen mukaan Kiuruveden väestökehitys on ollut ja tulee
olemaan aleneva. Syntyvyyden laskun seurauksena lasten ja nuorten lukumäärä tulee vähenemään ja yli 60- vuotiaiden osuus väestöstä tulee
kasvamaan. Väestön ikääntymisen seurauksena sote-palveluiden tarve
tulee kasvamaan. Kiuruveden kaupungin sairastavuuskerroin ja tarvekerroin on jo tällä hetkellä maan keskiarvoa korkeampi.
21.1.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotusohjelman laatimista varten parlamentaarisen työryhmän. Syksyllä 2019 strategian väliarvioinnin yhteydessä kaupunki on tehnyt kuntalaiskyselyn, jossa on
myös kysytty kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä talouden tasapainottamiseen liittyvistä toimista.
2.9.2019 kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainotustyöryhmän
avuksi kaksi työryhmää. Ensimmäisen työryhmä nimettiin tehtävien organisointia sekä henkilöstösuunnitelman laatimista varten. Toinen työryhmä nimettiin kouluja koskevan yleissuunnitelman laatimista varten.
Vuoden 2019 loppupuolella talouden tasapainotustyöryhmä totesi, että
työ ei edennyt toivotulla tavalla. Talouden tasapainotustyöhön otettiin
avuksi Perlacon Oy (nykyään FCG-Perlacon Oy). Talouden tasapainotusohjelmaa on laadittu yhdessä talouden tasapainotustyöryhmän kanssa.
Ohjelman laatimista varten on myös haasteltu keskeisiä viranhaltijoita.
Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on laadittu painelaskelma, jossa on selvitetty, kuinka Kiuruveden taloudellinen tilanne kehittyy, mikäli mitään
toimenpiteitä ei tehdä. Painelaskelman mukaan kumulatiivinen alijäämä
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tulee kasvamaan vuoteen 2025 mennessä 22.9 milj. euroon. Painelaskelma on trendilaskelma, joka kertoo mitä tulisi tapahtumaan, mikäli
korjaavia toimenpiteitä ei tehtäisi.
Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on käynyt läpi vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi.
Kaupungin valtuusto kokouksessaan 28.9.2020 § 29 hyväksyy talouden
tasapainotusohjelman vuosien 2020-2023 toimenpiteet hallituksen esittämällä tavalla. Päätöksessä ei otettu kantaa kouluverkkoon.
Perusopetuksen järjestämisselvityksen taustana ovat kaupungin haasteellinen taloustilanne ja alentuva oppilasmäärä. Päivähoito- ja esikouluikäisten sekä ala- ja yläkoululaisten määrien ennustetaan laskevan
voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2009 alakoululaisia oli
605 oppilasta ja yläkoululaisia oli 308 oppilasta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 Kiuruvedelle syntyi 52 lasta. Mikäli kyläkoulut
pidetään osana kouluverkkoa, on niiden ylläpitoon ja kunnostamiseen
edelleen panostettava.
Oppilastilaston 20.9.2020 tilanteen mukaan oppilaita oli seuraavasti:
Kalliokylä 28 oppilasta
Lahnajoki 29 oppilasta
Luupuvesi 46 oppilasta
Rytky
39 oppilasta
Niva
354 oppilasta (sis. yhden 7 luokan oppilaan)
Yläkoulu
274 oppilasta
Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2025-2026 oppilaita tulee olemaan seuraavasti:
Kalliokylä 22 oppilasta
Lahnajoki 31 oppilasta
Luupuvesi 42 oppilasta
Rytky
35 oppilasta
Niva
317 oppilasta
Yläkoulu
246 oppilasta
Mahdollisessa kouluverkkomuutoksessa yksi ero nykyiseen syntyisi oppilaiden koulumatkojen pituudessa, mikä tarkoittaisi reittisuunnitteluun
panostamista. Perusopetuslaissa säädetyt koulumatkan enimmäisajat eivät muutoksessa ylittyisi. Muutoksia kyläkoulujen oppilaille tulisi myös
opetusryhmien koossa ja opiskelussa vuosiluokittain nykyisiin yhdysluokkiin verrattuna.
Talouden tasapainotusryhmä on tehnyt esityksen sitä, että Kiuruvedellä
siirrytään yhtenäiskouluun lukuvuodesta 2025–2026 alkaen. Esityksen
mukaisesti kaikki Kiuruveden perusopetuksen piirissä olevat oppilaat
opiskelevat uudessa tai peruskorjatussa koulurakennuksessa. Tämä tarPtk:n tark
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koittaa myös sitä, että toiminta kyläkouluilla loppuu. Asian valmistelussa
on muun muassa selvitetty oppilasennusteita, koulukuljetusmatkoja ja
arvioitu niiden hintaa sekä selvitetty olemassa olevien koulurakennusten
kuntoa. Yhdessä Perlacon Oy:n kanssa on myös laadittu vertailulaskelmia yhtenäiskoulusta ja sen rakentamisen kustannuksista. Lisäksi työryhmän pyynnöstä on laadittu lisälaskelmia erilaisista vaihtoehdoista,
joissa kouluverkkoon kuuluisi yhtenäiskoulu ja yksi tai kaksi kyläkoulua.
Ennen hallituksen kokousta hallituksen jäsenille toimitetaan oheismateriaalina FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vuoden
2025 ennusteen mukaan vastaavalla oppilasmäärällä.
Nykyinen kouluverkko ei mahdollista toiminnan tehostamista ja säästöjen aikaan saamista tilanteessa, jossa oppilasmäärät vähenevät merkittävästi tulevina vuosina. Lasten määrän vähentymisestä aiheutuvaa henkilöstötarpeen vähentymistä ei voida hyödyntää, mikäli toimitaan hajallaan. Toiminta muuttuu nykyistä tehottomammaksi. Kouluverkkoratkaisulla olisi vaikutuksia myös siihen, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan
opetukseen, ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltoon.
Taloudellisten säästöjen saaminen edellyttää perusopetuksen keskittämistä yhtenäiskouluun ja kyläkoulujen lakkauttamista. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätökset kyläkoulujen lakkauttamisesta, aloitetaan
tarvittavat valmistelut yhtenäiskoulun suunnitteluun liittyen. Opetustilojen suunnittelu tullaan tekemään yhteistyössä kuntalaisten, oppilaiden ja
henkilöstön kanssa. Lapsivaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon
suunnitteluprosessin aikana. Lopulliset päätökset yhtenäiskoulusta ja sen
mahdollisesta rakentamisesta tehdään seuraavalla valtuustokaudella.
Yhtenäiskoulun perustaminen ja neljän kyläkoulun lakkauttaminen toisi
säästöjä noin 700.000 – 1.000.000 euroa.
Hyvän hallinnon mukaisesti asiassa on laadittu lapsivaikutusten arviointi. Mikäli kaupungin valtuusto tekee päätöksen kouluverkkoa koskevasta
muutoksesta, tullaan lapsivaikutusten arviointia jatkamaan osana suunnittelu- ja valmistelutyötä.
Asian valmistelussa on kuntalaisia kuultu seuraavasti:
•Kesällä 2019 toteutettu strategian toteutumisen arviointikysely, johon
sisältyi osio talouden tasapainottamisesta. Kysely oli kuntalaisten saatavilla sekä kaupungin kotisivuilla että paperilomakkeilla kunnan palvelupisteissä. Kyselyyn vastasi 122 henkilöä.
• 27.8.2020 kuntalaisten kuulemis- ja infotilaisuus
• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– talouden tasapainottaminen. Kyselyyn vastasi 249 henkilöä.
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• Kaupungin kotisivuilla on ajalla 27.8.2020–11.9.2020 Kuntalaiskysely
– kysely kouluverkosta. Kyselyyn vastasi 777 henkilöä.
• 7.9.2020 Rytkyn koulun kuulemistilaisuus
• 8.9.2020 Luupuveden koulun kuulemistilaisuus
• 9.9.2020 Lahnajoen koulun kuulemistilaisuus
• 10.9.2020 Kalliokylän koulun kuulemistilaisuus
• 12.9.2020 päättäjille luovutettiin adressi asiasta. Adressi on ollut
avoinna 31.8 -11.9.2020 välisen ajan ja siinä on 1099 allekirjoitusta
• 19.10.2020 Kylien yhteistyö varjobudjetti
Näiden lisäksi kaupunginhallitukselle on osoitettu useita kuntalaisten,
kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden vetoomuksia sekä yksi kuntalaisaloite.
Oheismateriaali:
- FCG-Perlacon Oy:n talouden tasapainotusohjelma ja lisälaskelmat
- FCG-Perlacon Oy:n laatimat uusimmat lisälaskelmat vertailukelpoisilla
oppilasmäärillä (toimitetaan hallitukselle myöhemmin)
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Muistio kuntalaiskuuleminen
- Muistio kyläkoulujen kuulemisista (4 kpl)
- Sähköinen kysely, talouden tasapainottaminen
- Sähköinen kysely, kouluverkko
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
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1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
- kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Kylien yhteistyön laatiman varjobudjetin
- lapsivaikutusten arvioinnin
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Luupuveden kyläkoulu lakkautetaan
lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien
tarkentamista varten. Asia käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 2.11.2020.
Päätös:
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Khall 2.11.20/§ 202
Kaupunginhallitus kokouksessaan 26.10.2020 päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun laskelmien tarkentamista varten kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen 2.11.2020.
Kaupunginhallituksen kokouksen 26.10.2020 jälkeen laskelmia on tarkennettu yhdessä FCG-Perlacon Oy:n kanssa. Laskelmista on pyritty
poistamaan mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja päällekkäisyydet.
Esimerkiksi kuntalaisten ja talouden tasapainotusryhmän pyynnöstä on
tehty uusia vertailevia laskelmia, jotka pohjautuvat lukuvuoden 20252026 oppilasennusteeseen. Alun perin investointilaskelmissa käytettiin
lukuvuoden 2019-2020 oppilastietoja, jotta saatiin vertailtavuus nykytilanteeseen.
Oheismateriaali
FCG-Perlacon Oy:n tarkennetut laskelmat
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
Valmistelijat:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka,
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926 anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava,
040 838 7967 katja.kajava(at)kiuruvesi.fi
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Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus
1) Merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat:
27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
2) Hallitus esittää valtuustolle, että Luupuveden koulu lakkautetaan lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Raimo Partanen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Luupuveden koulua ei
lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Kirsi Tenhunen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka
kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Raimo Partasen tekemää vastaehdotusta äänestävät EI.
Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta (JAA) ei kannattanut
kukaan hallituksen jäsenistä.
Raimo Partasen vastaehdotusta (EI) kannattivat Kokkonen Mira, Peltola
Janne, Ahponen Pentti, Juntunen Risto, Kyllönen Eero, Partanen Raimo,
Tenhunen Kirsi, Tikka Tuomo, Tikkanen Emmi, Toivanen Sisko.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus yksimielisesti kannatti esitystä, jonka mukaan Luupuveden koulua ei lakkauteta lukuvuodesta
2025-2026 alkaen.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Luupuveden koulua ei lakkauteta lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
__________
Kvalt 9.11.20/§ 42
Oheismateriaali:
- 12.9.2020 luovutettu adressi
- Kuntalaisilta, kyläyhdistyksiltä ja muilta tahoilta tulleet vetoomukset ja
aloitteet
- Lapsivaikutusten arviointi
- Kylien yhteistyö varjobudjetti
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- 27.10.2020 Kiuruveden Vanhempainyhdistys ry:n viesti kuntapäättäjille
- 28.10.2020 Kuntalaisaloite oppilaaksiottoalueen päivittämiseksi
- FCG-Perlacon Oy:n Päivitetty loppuraportti 14.9.2020, lisäkoululaskelmat
- Kouluverkkokyselyn vastaukset 18.9.2020
- Kouluverkko oppilasennusteen mukaan 29.10.2020
- Kouluverkkokysely, 11-16-vuotiaiden mukaan
- Muistio, Kalliokylän koulu 10.9.2020
- Muistio, kuntalaisten kuulemistilaisuus 27.8.2020
- Muistio, Lahnajoen koulu 9.9.2020
- Muistio, Luupuveden koulu 8.9.2020
- Muistio, Rytkyn koulu 7.9.2020
- Talouden tasapainotuskyselyn vastaukset 18.9.2020
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto ei lakkauta Luupuveden koulua lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Rauno Pikkarainen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan Luupuveden koulu lakkautetaan tai jos ei, siirretään Pyhännäntien ja
Rönkönahontien risteykseen, jossa se palvelee Lapinsalon, Huttulan, Tihilän, Lahnajoen ja Lahnasten pitkämatkalaisia oppilaita.
Rauno Pikkaraisen vastaehdotus ei saanut kannatusta.
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen: Valtuusto ei
lakkauta Luupuveden koulua lukuvuodesta 2025-2026 alkaen.
Rauno Pikkarainen jätti eriävän mielipiteen.
Merkittiin, että ennen kouluverkkoa koskevien pykälien käsittelyä käytiin
läpi pykälien liitteenä oleva oheismateriaali, jonka jälkeen sivistystoimen
vastaava – lukion rehtori esitteli tarkemmin lapsivaikutusten arvion. Oheismateriaalin läpikäynnin ja Katja Kajavan esityksen jälkeen käytiin kouluverkkoa koskeva yleiskeskustelu.
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KIURU:115 /2020
43 §

VUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 26.10.20/§ 176
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan on ilmoitettava tuloveroprosenttinsa suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2020
ennakkoperinnässä vuoden 2019 veroprosenttia.
Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu 21,75 tuloveroprosentin pohjalta (sama kuin vuonna 2020). Kyseisellä veroprosentilla kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 20,972 milj. euroa Valtiovarainministeriön julkaiseman kuntatalousohjelman painelaskelmakehikon 9/2020 mukaan. Kuntaliiton 6.10.2020 julkaiseman veroennusteen
mukaan puolestaan kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 21,303 milj.euroa
vuonna 2021.
Esityslistan mukana lähetetään tilasto, jossa vertaillaan vuoden 2020 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja koko maan, maakunnan ja kuntien
lukuihin.
Valmistelija:
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926, anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi määrätään 21,75 prosenttia.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
Kvalt 9.11.20/§ 43
Esityslistan mukana lähetetään tilasto, jossa vertaillaan vuoden 2020 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja koko maan, maakunnan ja kuntien
lukuihin.
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
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Valtuusto määrää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,75 prosenttia.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ptk:n tark

KIURUVEDEN KAUPUNKI

Kokouspvm

Valtuusto

9.11.2020

45

KIURU:115 /2020
44 §

VUODEN 2021 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 26.10.20/§ 177
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää
kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Verohallinto
voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. Jos ilmoitusta ei ole
annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden
kiinteistöveroprosentteja.
Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2021 kiinteistöveroprosenttivälit
ovat:
• Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2,00 %
• Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,41- 1,00 %
• Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 -2,00 %
• Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä
välillä 0,00 - 2,00 %
• Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan
määrätä välillä 2,00 – 6,00 %
Kiuruveden kaupungin vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat olleet
seuraavat:
• yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93
• vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti
0,55
• muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
1,00
• yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
0,00
• rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti
3,00
Vuoden 2021 kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan noin 1,7 milj. euroa.
Esityslistan mukana lähetetään tilasto, jossa vertaillaan vuoden 2020 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja koko maan, maakunnan ja kuntien
lukuihin.
Valmistelija:
hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen,
040 670 5926, anne.koljonen(at)kiuruvesi.fi.
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Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
• yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93
• vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti
0,55
• muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
1,00
• yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
0,00
• rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti
3,00
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________
Kvalt 9.11.20/§ 44
Esityslistan mukana lähetetään tilasto, jossa vertaillaan vuoden 2020 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja koko maan, maakunnan ja kuntien
lukuihin.
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto määrää vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
• yleinen kiinteistöveroprosentti
• vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti
• muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
• yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
• rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KIURU:111 /2020
45 §

KIRJALLINEN KYSYMYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KIURUNKULMA
OY:N TOIMITILOJEN VALINNASTA

Khall 26.10.20/§ 192
Kiuruveden kaupunginvaltuustossa tehtiin kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle koskien Kiurunkulma Oy:n toimitilojen valintaa. Kiuruveden kaupunginhallitus on omistajaohjauksena antanut yhtiön hallituksen ratkaista toimitilakysymyksen. Vuokrasopimus on yritysten välinen
toimitilasopimus.
Valmistelija:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka
jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi, 040 641 6603
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vastauksena kirjalliseen
kysymykseen, että kaupunginhallitus on omistajaohjauksena antanut
Kiurunkulma Oy:n hallituksen ratkaista toimitilaansa liittyvän asian. Itse
vuokrasopimus yksityiskohtineen kuuluu yrityssalaisuuden alaisuuteen.
Päätös:
Keskustelun aikana Kirsi Tenhunen esitti, että seuraavaan hallituksen
kokoukseen 2.11.2020 kutsutaan Kiurukulma Oy:n toimitusjohtaja Osmo
Jauhiainen.
Kirsi Tenhusen esitys ei saanut kannatusta.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.
_________
Kvalt 9.11.20/§ 45
Liitteenä 1 kirjallinen kysymys.
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Valtuusto merkitsee kaupunginhallituksen vastauksen kirjalliseen kysymykseen tiedoksi.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Rauno Pikkarainen esitti tilapäisen valiokunnan perustamista. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten valiokuntaa koskeva ehdotus
raukesi.
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Näin ollen kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin, asia merkittiin
tiedoksi ja loppuun käsitellyksi.
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49

MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT

Kvalt 9.11.20/§ 46
Kuntalain (2025/410) 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka
on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain 93 §:ssä
tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa
asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kiireellisen, valmistellun asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi pitää tehdä yksimielisesti.
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Tällaista aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan
se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Päätös:
Kokouksessa ei esitetty kuntalain mukaisia muita asioita.
Kokouksen päätteeksi tiedotettiin valtuuston uudesta suunnittelukokouksen
ajasta, joka pidetään 25.11.2020 klo 18.00.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kvalt 9.11.20/§ 47
Valtuuston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.59.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §: n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 36, 37, 45, 46, 47
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus
Kunnallisvalitus
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/709) 26 §:n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 §:n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Valituskirja on toimitettava valitusviranomaisen alla olevaan osoitteeseen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin
katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puh: 029 56 42500
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Muu muutoksenhaku viranomainen, osoite ja postiosoite: -Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
ja Kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. MRL:n § 188 mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140
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§:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Tästä yleistiedoksiannosta alkaa valitusaika. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksiantopäivää oteta huomioon.
Valitusoikeus on asianosaisella sekä kunnan jäsenellä. Kunnan jäsen (KuntaL 3 §) on
kunnan asukas, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa sekä se, joka
omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenen sijasta vain niillä, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen kaava välittömästi vaikuttaa.
Kaavan, rakennusjärjestyksen ja rakennuskiellon voimaan tulemisesta ilmoitetaan
myös yleistiedoksiannolla.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.
Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________
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