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Kunnanvaltuusto
Kokousaika

ma 9.12.2019 kello 16:30 - 18:45

Kokouspaikka

Puumilan Taitotalo

Osallistujat

Wiinamäki Petteri
Toivonen Katri
Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Hellgren Jussi
Jokioja Tiina
Koivisto Juha
Koivisto Markus
Koivistoinen Hannu
Korkiakoski Mika
Mäkipää Lea
Markkola Juha-Matti
Niemi Marjo
Pusa Leila
Shemeikka Mika
Silvennoinen Erja
Soininen Kalle
Tiainen Hannu
Törmä Leila
Kuusisto Kosti
Niemenmaa Nina

Puheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Mäkelä Kristiina
Kujansuu Johanna
Liukku Petri
Myllyniemi Tuula

Pöytäkirjanpitäjä
Vs.tekninen johtaja
Kunnanjohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvoston
edustaja
Sivistystoimenjohtaja
Talouspäällikkö

Sillanpää Matti
Törmä Marita
Asiat

§36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Koivisto Juha ja Shemeikka Mika

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Wiinamäki Petteri

Mäkelä Kristiina
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 10.12.2019
Allekirjoitukset

Koivisto Juha
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Shemeikka Mika

Paikka ja pvm:
Kihniö, 10.12.2019
Allekirjoitus

Päivi Shemeikka, toimistosihteeri
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Sisällysluettelo
§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 38 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2019 mukaan
§ 39 Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
§ 40 Muutokset valtionosuus- ja verotuloarvioon vuoden 2019 talousarviossa
§ 41 Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman hyväksyminen
§ 42 Kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Kiinteistöosakeyhtiö Area 51
§ 43 Muut asiat
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§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä
vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan
virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä.
Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.
Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen toimitettu 5.12.19. Kokouskutsu on
julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 19 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua.
Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Mika Shemeikka ja Juha Koivisto.
Päätösehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 11.12.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Mika Shemeikka ja Juha Koivisto.
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§ 38 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2019 mukaan
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 154 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2019 mukaan
Esityslistan oheismateriaalina on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen
lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset
30.9.2019 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön
palvelutuotannon toteutumisen seuranta. Konsernivalvonnan osalta esitetään
kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne
myös valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liitteenä 1 hallintokuntien osavuosikatsaukset.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen 1 mukaiset osavuosikatsaukset tietoon saatetuksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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§ 39 Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 163 Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Lautakuntien esitykset
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnan esitys on edellä
Tekninen lautakunta
Tekla 20.11.2019
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että vuoden 2019 talousarvioon, investointeihin, Koivikon rivitalon
peruskorjaukseen myönnetään 165 000,00 euroa ja Puumilan äänentoistoon 4
400,00 euroa lisämäärärahaa.
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus tulee
varata lisämäärärahaa 113.000 euroa. Määrärahan ylitys johtuu PSHP:n
erikoissairaanhoidon alv. muutoksesta.
Investoinnit

Tulosalue
Sivistyslautakunta
Kirjaston asiakaspalvelupiste
Menot-rahoitusosuudet

TA
2019

Poikeama
muutos

Ta
+Muutos

14.000

3.500

17.500

15.000

15.000

Kunnanhallitus
Palkkahallinnon ohjelmisto
Tekninen lautakunta
Yhtenäiskoulu, muutostyöt

10.500

170

10. 670

Koivikon rivitalot (c-talo)
peruskorjaus

350.00
0

165.000

515.000

Puumilan äänentoisto

13.000

4.400

17.400

Yhteensä
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Investointeihin varatusta määrärahasta (937.500 €) on käytetty lokakuun lopun
tilanteen mukaan -594.369 €, joten määräraha riittää hyvin ehdotettuun
muutokseen.
Yhteenveto käyttömenoista
Menomääräraha

Tulosalue

TA 2019

muutos

TA+Muutos
2019

Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimi

-8.499.37
0

-113.00
0

-8.612.370

-701.455

-5.000

-706.455

Peruskoulu

-2.063.91
1

90.000

-1.973.911

Muu sivistystoimi

-329.989

-19.000

-348.989

Sivistyslautakunta
Peruskoulu

254.966

-80.000

174.966

Lasten päivähoito

67.380

5.000

72.380

Muu sivistystoimi

16.450

13.000

29.450

Sivistyslautakunta Lasten
päivähoito

Tulomääräraha

Netto yht.

-15.000

Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin
tehdään seuraavat muutokset:
Sivistyslautakunta
Lasten päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään 5.000 euron menomääräraha ja
tulomäärärahaan lisätään 5.000 euroa.
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Peruskoulun tehtäväalueen menomäärärahasta vähennetään yhteensä 90.000
euroa ja tulomäärärahasta vähennetään 80.000 euroa.
-Muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 19.000 euron
menomäärära ja tulomäärärahaan lisätään 13.000 euroa.
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus
myönnetään lisämäärärahaa 113.000 euroa.
Lisäykset investointeihin
Kirjaston asiakaspalvelupiste: Menot-rahoitusosuudet lisäys 3.500 euroa
Palkkahallinnon ohjelmisto 15.000 euroa
Yhtenäiskoulun muutostyöt 170 euroa
Koivikon rivitalon peruskorjaus 165.000 euroa
Puumilan äänentoisto 4.400 euroa
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Asiantuntijoina tämän pykälän aikana Matti Sillanpää ja Johanna Kujansuu klo
17.55 - 18.00. Eivät osallistuneet päätöksentekoon asiassa.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat
muutokset:
Sivistyslautakunta
Lasten päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään 5.000 euron menomääräraha ja
tulomäärärahaan lisätään 5.000 euroa.
Peruskoulun tehtäväalueen menomäärärahasta vähennetään yhteensä 90.000 euroa ja
tulomäärärahasta vähennetään 80.000 euroa.
-Muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 19.000 euron menomäärära ja
tulomäärärahaan lisätään 13.000 euroa.
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus myönnetään
lisämäärärahaa 113.000 euroa.
Lisäykset investointeihin
Kirjaston asiakaspalvelupiste: Menot-rahoitusosuudet lisäys 3.500 euroa
Palkkahallinnon ohjelmisto 15.000 euroa
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Yhtenäiskoulun muutostyöt 170 euroa
Koivikon rivitalon peruskorjaus 165.000 euroa
Puumilan äänentoisto 4.400 euroa
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Taloustoimisto
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§ 40 Muutokset valtionosuus- ja verotuloarvioon vuoden 2019 talousarviossa
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 164 Muutokset valtionosuus- ja verotuloarvioon vuoden 2019
talousarviossa
Muutokset verotuloarvioon
Vuoden 2019 verotuloarvioksi on kirjattu 5.989.000 euroa. Verotuloaennustetta
on tarkistettu ja verotulot jäävät noin 274.000 euroa arvioitua vähemmäksi.
Verotuloarvioksi yhteensä vuodelle 2019 tulee korjata 5.715.000.
Huono kertymä liittyy pääosin valtakunnalliseen verotuksen ongelmaan, joka
johtuu verokortti-uudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista.
Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä
on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulo-korteista, jonka
johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa
käytäntöä alhaisempina.

Verolaji

TA 2019

Kunnallisvero

4.714.000

Kiinteistövero

556.000

Osuus yhteisöverosta

719.000

Yhteensä

5.989.000

Muutos

TA 2019 + muutos

-233.000

4.481.000

-7.000

549.000

-34.000

685.000

-274.000

5.715.000

Muutokset valtionosuusarvioon
Vuoden 2019 valtionosuudeksi on arvioitu 6.755.004 euroa. Viimeisimmän arvion
mukaan valtionsuus vuodelle olisi 124.444 euroa arvioitua enemmän.
Valtionosuusarvioksi esitetään 6.879.448 euroa.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion 2019 muutoksena kirjattavaksi
verotuloihin seuraavat muutokset: Kunnallisvero -233.000, Kiinteistövero -7.000
ja yhteisövero -34.000 euroa
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sekä valtionosuusarvion muutoksena +124.444 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto päättää talousarvion 2019 muutoksena kirjattavaksi verotuloihin seuraavat
muutokset: Kunnallisvero -233.000, Kiinteistövero -7.000 ja yhteisövero -34.000 euroa
sekä valtionosuusarvion muutoksena +124.444 euroa.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Taloustoimisto
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§ 41 Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman
hyväksyminen
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 162 Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022
taloussuunnitelman hyväksyminen
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa
ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Talousarvioasiakirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet
suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja
tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut
osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2020 talousarvion numeroosan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa
III sisältää taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 ja siihen liittyvät
tuloslaskelmat, investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan
lopussa on liitteenä Kihniön kuntastrategia 2025.
Vuoden 2020 talousarvioesitys on noin 728.806 euroa alijäämäinen. Vuosi-kate
on 185.678 euroa negatiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 14.779.187
euroa
ja
toimintatulot
1.820.919
euroa.
Nettolainamäärä
kasvaa
talousarviovuonna 2019 noin 958.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on
talousarviovuoden 2020 lopussa noin 9.106.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat
noin 777.000 euroa vuonna 2020.
YT-toimielin käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 2.12.
Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.
Liite 6 esitys talousarvioksi
Päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan talousarvion
vuodelle 2020 ja vuosia 2021 – 2022 koskevan taloussuunnitelman.
Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään
talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Asiantuntijoina tämän pykälän aikana Matti Sillanpää ja Johanna Kujansuu klo
16.10 - 17.50. Eivät osallistuneet päätöksentekoon asiassa.

Liittenä 2 talousarvio ja taloussuunitelma.
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvion vuodelle 2020 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.
Päätös
Keskustelun aikana kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot sekä valtuutettujen
puheenvuoroja. Osastopäälliköt esittelivät oman hallinnonalansa ehdotuksen. Keskustelun
aikana valtuutettu Jussi Hellgrén esitti, että Kirkonkylän vanhan koulun purkuraha poistetaan
talousarvioista 2020. Valtuutettu Hannu Tiainen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja teki
äänestysesityksen, joka hyväksyttiin. Äänestetään nimenhuudon mukaan. Ne, jotka
äänestävät pohjaehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Hellgrénin ehdotus EI.
Äänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen
tuloksena, että kunnanhallituksen pohjaehdotus tuli päätökseksi tältä osin. Valtuutettu Jussi
Hellgrén jätti asiasta eriävän mielipiteen. Äänestysluettelo ja eriävä mielipide liitetään
pöytäkirjaan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä 2 olevan Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022
taloussuunnitelman.
Tiedoksi
Taloustoimisto
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§ 42 Kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Kiinteistöosakeyhtiö Area 51
Edeltävä käsittely

Kunnanhallitus

§ 161 Kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Kiinteistöosakeyhtiö
Area 51
Kihniön kunta ja kiinteistöosakeyhtiö Area 51 / Juhani Lehti ovat neuvotelleet
jäljempänä mainittujen maa-alueiden ja teollisuuskiinteistöjen kaupasta
Tällä kauppakirjalla myydään seuraavat Kiinteistöt ja niillä sijaitsevat
rakennukset.

Kiinteistöt
Kihniön kunnassa sijaitsevat tilat:

Teollisuustontti II

250-403-8-179

0,4950 ha

Lämpörakenne

250-403-8-178

0,5000 ha

Paavolanmäki

250-403-8-232

2,7000 ha

Paavolainen

250-403-8-209

0,4800 ha

Haukkamäki

250-403-8-231

0,7399 ha

Rakennukset
Tiloilla sijaitsevat seuraavat rakennukset:
Tilalla Lämpörakenne (250-403-8-178) osoitteessa teollisuustie 17, 39820 Kihniö,
sijaitsee kaksi rakennusta. Teollisuushalli, jonka huoneistoala on 330 m2 ja
kerrosala 643 m2 sekä teollisuushalli, jonka kokonaispinta-ala on 96 m2.
Tilalla Paavolanmäki (250-403-8-232) osoitteessa Paavolanmäentie, 39820
Kihniö, sijaitsee teollisuushalli. Teollisuushallin kokonaisala on 2348 m2.
Tilalla Haukkamäki (250-403-8-231) osoitteessa teollisuustie 16, 39820 Kihniö,
sijaitsee teollisuushalli. Teollisuushallin kokonaispinta-ala on 1808 m2.
Tilalla Paavolainen (250-403-8-209) osoitteessa teollisuustie 16, 39820 Kihniö
sijaitsee varastorakennus.
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Tarpeisto ja kalusto
Kaupan kohteeseen kuuluu normaali tarpeisto ja ainesosat. Kaupan kohteeseen
kuuluvat myös muun muassa siltanosturit.

Tiealue
Osapuolet ovat sopineet tehtävästä tiejärjestelystä. Tilan Paavolanmäki
(250-403-8-232) läpi kulkee Teollisuustie sekä Nokiantie. Teollisuustie
katkaistaan Teollisuustien ja Nokiantien risteyksestä aina tilan Vipatek
(250-403-8-265) Teollisuustien puoleiseen kulmaan saakka. Katkaistu tieosuus
siirtyy kaupan yhteydessä osana Paavolanmäen tilaa Ostajan omistukseen ja
julkinen liikenne tieosuudella kielletään.
Muut tilaa Paavolanmäki (250-403-8-232) rasittavat tiealueet lohkotaan tilasta ja
ne jäävät Myyjän omistukseen (osa Teollisuustiestä, Paavontien pisto sekä
Nokiantien osuus). Tarkempi erittely löytyy karttaliitteestä (LIITE 1.1.). Myöskin
pururadan osuus lohkotaan Paavolanmäen tilasta ja se jää Myyjän omistukseen.
Uusi kiertotie tehdään Haukkamäen takaa Paavontien kautta nykyistä
sähkölinjaa mukaillen yhdistyen Teollisuustiehen. Sähkölinja maakaapeloidaan.
Kauppakirjan liitteenä on karttaliite (LIITE 1.2 ), johon on merkitty uuden
kiertotien tielinjaus .
Ostajan mahdolliset maksuosuudet kohdistuen
sisältyvät kokonaisuudessaan kauppahintaan.

sovittuihin

tiejärjestelyihin

Lohkomisten jälkeen myytävän alueen kokonaispinta-ala on noin 4,9149
hehtaaria.
Ostaja suostuu siihen, että kaupan kohteen alueella olevat vesi- ja viemäriputket
jäävät nykyisille sijoilleen ilman erillistä korvausta. Kihniön kunnalla on oikeus ja
velvollisuus tehdä vesi- ja viemäriputkille tarvittavat korjaus- ja huoltotyöt
myöskin ilman eri korvausta Ostajalle.

Kaavoitustilanne
Alueella on vahvistettu asemakaava. Teollisuusalueen asemakaavan
ajantasaistaminen on vireillä.

Kauppahinta ja maksuehdot
Kauppahinta on kuusisataaneljäkymmentätuhatta (640 000) euroa. Kauppahinta
maksetaan kymmenessä erässä. Ensimmäinen maksuerä maksetaan
kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.
Ostajan laiminlyödessä Kauppahinnan maksamisen tai Maksuerän viivästyessä
yli kuusi (6) kuukautta on Myyjällä oikeus lunastaa Kaupan kohde
kokonaisuudessaan 50%:lla jo maksetusta kauppahinnasta. Myyjän jättäessä
käyttämättä yllä mainitun oikeuden ei se tarkoita sitä, että hän ei olisi oikeutettu
myöhemmin vastaavassa tilanteessa käyttämään lunastusoikeuttaan.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan ja esittää sitä edelleen
hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle
myönnetään oikeus tehdä sopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liite 3 kauppakirja, kauppakirjan liitteitä 3.-3.2. kartat, 4-6 lainhuuto ja vuokrasopimuksia
Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan.
Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä
sopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Kiinteistöosakeyhtiö Area 51, taloustoimisto
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§ 43 Muut asiat
Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos
asian kiireellisyys tätä vaatii.
Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi
yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).
Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.
Päätösehdotus
Käydään asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi:
• Sivistystoimessa on avoimena päiväkodin johtajan viran heti siten, että viimeinen
hakupäivä on ma 13.01.2020
• Valtuutettu Tiainen kysyi koululaisten luokkaretkien varojen keräyksestä.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja sivistystoimenjohtaja vastasivat kysymykseen,
että kaikki halukkaat pääsevät mukaan.
• Kunnanhallituksen- ja valtuustonpuheenjohtajat kiittivät hyvästä yhteistyöstä ja
toivottivat kaikille Rauhallista Joulunaikaa.
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