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Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ARVIOINTIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET
Khall 22.8.2016 § 76
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston vuoden 2015 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan,
vuoden 2015 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta on
arvioinut kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä
toiminnan tuloksellisuutta vuodelta 2015. Tarkastuslautakunta on antanut ko.
arviointikertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle (kvalt. 27.6.2016 § 15).
Vuoden 2015 arviointikertomuksessa on joitakin toimintoihin liittyviä tarkastuslautakunnan arvioita, joihin kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa ja antaa toimenpideohjeet.
Liitteessä numero 1 toimenpide-ehdotukset koskien vuoden 2015 arviointikertomuksessa esille tuoduista asioista.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää tarkastuslautakunnalle liitteessä 1 mainitut toimenpideehdotukset koskien vuoden 2015 arviointikertomuksessa esille tuoduista asioista.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
-------Tarkastusltk. 5.9.2016 § 8
KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VUODEN 2015
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA
Kunnanhallituksen tulee KunL 121.5§ mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto
vuoden 2015 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.
Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman lausunnon ja antaa sen
edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi kunnanhallituksen antaman
lausunnon vuoden 2015 arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta päätti seurata
lausunnossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.
-------Khall 3.10.2016 § 96
Esittelijä
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteessä 1 mainitut
toimenpide-ehdotukset koskien vuoden 2015 arviointikertomuksessa esille
tuoduista havainnoista.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______
19 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteessä 1 mainitut toimenpide-ehdotukset koskien
vuoden 2015 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.

Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN 31.5.2017 SAAKKA KUNTAVAALIEN AJANKOHDAN JA UUDEN VALTUUSTOKAUDEN ALKAMISAJANKOHDAN
SIIRTYMISEN TAKIA
Khall 24.10.2016 § 108
Uusi kuntalaki muuttaa kuntavaalien ajankohtaa vuoden 2016 lokakuusta vuoden
2017 huhtikuuhun. Vaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta.
Seuraavat kuntavaalit toimitetaan vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella
huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaan
kesäkuun alusta 1.6.2017. Kuntavaalit on toimitettu viimeksi lokakuussa 2012 ja
niissä valittujen valtuutettujen toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Vaaliajan
kohdan muuttumisen vuoksi vuoden 2012 vaaleissa valitun valtuuston toimikautta
on jatkettu vuoden 2017 toukokuun loppuun eli 31.5.2017 saakka.
Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että valtuuston toimikautta
vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten ja
luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu myös vuoden 2017 toukokuun loppuun ja
edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt
kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa.
Edellisissä kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen ja vaalin jälkeen valittujen
muiden luottamushenkilöiden toimikausi päättyisi säännönmukaisesti vuoden 2016
lopussa. He ovat käytännössä sitoutuneet hoitamaan luottamustointaan tähän
saakka. Tämän vuoksi kuntalain siirtymäsäännöksessä (147 §) säädetään näiden
luotta- mushenkilöiden oikeudesta erota toimestaan säännönmukaisen vaalikauden
eli vuoden 2016 lopussa. Erolle ei vaadita muuta erityistä syytä. Mikäli valtuutettu
tai muu luottamushenkilö eroaa vuoden 2016 lopussa, kutsutaan varavaltuutettu
valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen
valitaan uusi henkilö.
Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on
ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle
toimielimelle 30.11.2016 mennessä.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen
luottamushenkiöiden toimikauden jatkumisesta seuraavaa:
Valtuutettujen ja valtuuston toimikaudelle 2013 - 2016 valitsemien toimielinten ja
luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti ja edelleen siihen saakka,
kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa. Valtuutetun toimesta tai muusta valtuuston päättämästä kunnan
luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle 30.11.2016
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Hallitus

Valtuusto
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mennessä. Muun toimielimen valitsema luottamushenkilö ilmoittaa eroamisesta ko.
toimielimelle.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
___________
20 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen luottamushenkiöiden toimikauden jatkumisesta seuraavaa:
Valtuutettujen ja valtuuston toimikaudelle 2013 - 2016 valitsemien toimielinten ja
luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti ja edelleen siihen saakka,
kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa. Valtuutetun toimesta tai muusta valtuuston päättämästä kunnan
luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle 30.11.2016
mennessä. Muun toimielimen valitsema luottamushenkilö ilmoittaa eroamisesta ko.
toimielimelle.

Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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ESITYS VALTUUSTOON VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄSTÄ
Khall 24.10.2016 § 109
Kuntalain uudistuksen myötä 1.6.2017 aloittavien kunnanvaltuustojen jäsenmäärät
ovat kuntien päätettävissä laissa säädetyt minimimäärät huomioiden.
Kuntalaki 16 § (Valtuutettujen lukumäärä) säätää valtuuston jäsenmäärästä
seuraavasti:
”Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton
lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:
Asukasluku
enintään 5 000
5 001 - 20 000
20 001 - 50 000
50 001 -100 000
100 001 - 250 000
250 001 - 500 000
yli 500 000

Valtuutettuja vähintään
13
27
43
51
59
67
79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle
vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen
määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää
täytäntöönpanon.
Tässä pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän
päättyessä olevien tietojen mukaan.”
Valtuuston nykyinen jäsenmäärä on 21. Valtuutettujen määrän muuttamiseen ei ole
alustavien keskustelujen perusteella esiintynyt tarvetta.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston jäsenmääräksi päätetään
1.6.2017 alkaen edelleen 21 valtuutettua.
Khall

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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Hallitus

Valtuusto
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
___________
21 §
Khall

Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää valtuuston jäsenmääräksi 1.6.2017 alkaen edelleen 21
valtuutettua.

Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2016 TALOUSARVIOON
Sivistysltk. 13.10.2016 § 46
Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa peruskoulut tehtäväalueelle 22.000 euroa sekä muun sivistystoimen tehtäväalueelle 26.500 euroa.
Perusopetuksen tehtäväalueelle Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt
avustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja
koulunkäyntiavustajien palkkaukseen. Tuloja kirjataan 15.000 euroa. Avustuksella
palkataan koulunkäynnin ohjaajia.
Muun sivistystoimen tehtäväalueelle Aluehallintovirasto on myöntänyt 15.000 euron
avustuksen hankkeelle ”Monikulttuurisuutta takametsiin”. Hankkeen avulla on pyritty
parantamaan maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla. Kirjastolle Aluehallintovirasto on myöntänyt 4.000 euron avustuksen teemalla ”Virtaa vierailijoista”.
Hankkeella hankitaan kirjallisuusvierailijoita niin aikuisille kuin lapsillekin.
Nämä avustukset on myönnetty kuluvan vuoden talousarviosta päättämisen jälkeen, eikä niihin ole siksi voitu talousarviossa reagoida.
Esittelijä

Ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
vuoden 2016 talousarvioon peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään yhteensä
22.000 euron lisämääräraha ja tuloihin kirjataan lisää 15.000 euroa ja edelleen
muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään 26.500 euron lisämääräraha ja
tuloja kirjataan 19.000 euroa.
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
--------Khall 24.10.2016 § 113
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvioon peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 22.000 euron lisämääräraha ja tuloiPöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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hin kirjataan lisää 15.000 euroa ja edelleen muun sivistystoimen tehtäväalueelle
myönnetään 26.500 euron lisämääräraha ja tuloja kirjataan 19.000 euroa.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
______
22 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että vuoden 2016 talousarvioon peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 22.000 euron lisämääräraha ja tuloihin kirjataan
lisää 15.000 euroa ja edelleen muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään
26.500 euron lisämääräraha ja tuloja kirjataan 19.000 euroa.

Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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VUODEN 2017 TULOVEROPROSENTTI
Khall 7.11.2016 § 116
Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2016 on 19,87 ja Pirkanmaalla se
on 20,24 %.
Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin, jonka
mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin 0,50
prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50. Vuodelle
2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.
Tänä vuonna Kihniön kunnan tuloveroja arvioidaan (arvio 10.10.2016) kertyvän
noin 19.000 euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Kihniön työllisyystilanne ja muu ympäröivä talous huomioiden ennusteet saattavat olla liian positiivisia.
Talousarviovalmistelujen mukaan ensi vuoden talousarviosta muodostuu
alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on alijäämäinen 1.181.930 euroa.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi
määrätään 21,50 % vuodeksi 2017.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________
23 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto määrää Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi 21,50 vuodeksi 2017.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kvalt.
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Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT
Khall 7.11.2016 § 117
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava vero, jonka
kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveron vaihteluvälit muuttuvat vuodelle 2017. Muutokset on osittain jo vahvistettu
Lailla kiinteistöverolain muuttamisesta, joka on tullut voimaan 3.11.2015. Hallitus
päätti kuitenkin syksyn 2016 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen.
Tältä osin hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa syksyllä 2016 ja vahvistetaan näillä näkymin saman vuoden marraskuun alussa ennen kuin kuntien on
ilmoitettava veroprosenttinsa Verohallinnolle. Kuntien tulee viimeistään vuoden
2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille.
Vaikka em. lainsäädäntämuutosta ei ole vielä hyväksytty, voi valtuusto tehdä
päätökset hallituksen esityksen perusteella ja ne tulevat voimaan, mikäli eduskunta
hyväksyy lakiesitykset.
Korotuksia on suunnitteilla myös vuosien 2018 ja 2019 kiinteistöverotuksiin. Nämä
korotukset on tarkoitus toteuttaa kiinteistöjen verotusarvojen päivittämisen yhteydessä.
Hallituksen esityksessä on muutoksia myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentteihin. Esityksen
mukaan kuntien olisi vuodesta 2017 lähtien päätettävä erikseen muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti.
Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit (hallituksen esitys) vuodelle
2017 ovat seuraavat:
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti
2. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
3. Muiden asuinrakennusten veroprosentti

0,93 – 1,80
0,41 – 0,90
0,93 – 1,80

Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa,
jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakentamattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä. Kunta
voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus 0,60-3,10
%.
Vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat (koko maan ja Pirkanmaan
luvut ovat keskiarvoja):
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

1.
2.
3.
4.

14.11.2016

yleinen
vakituiset asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
yleishyödylliset yhteisöt

Kihniö
0,98
0,44
1,04
0,44

14

Koko maa
1,00
0,47
1,11

Pirkanmaa
1,02
0,49
1,07

Kiinteistöveroja on maksuunpantu kuluvana vuonna yhteensä 504.706 euroa.
Yleinen vero tuotti noin 91.014 euroa, asuinrakennukset 154.925 euroa, muut
kuin vakituiset asunnot 149.732 euroa ja yleishyödyllisten yhteisöjen tuotto oli
3.400 euroa, maa- ja metsätalouden tuotantorakennukset 18.953 sekä maapohjat
yhteensä 86.682 euroa.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2017 vahvistetaan seuraavat
kiinteistöveroprosentit:
1.
2.
3.
4.

yleinen
vakituiset asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
yleishyödylliset yhteisöt

0,98
0,44
1,04
0,44

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle
sekä voimalaitosrakennuksille ei määrätä erillistä veroa.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________
24 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto vahvistaa vuodelle 2017 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
1.
2.
3.
4.

yleinen
vakituiset asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
yleishyödylliset yhteisöt

0,98
0,44
1,04
0,44

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle sekä
voimalaitosrakennuksille ei määrätä erillistä veroa.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kvalt.

14.11.2016
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Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

14.11.2016

16

TALOUDEN TOTEUTUMISEN OSAVUOSIKATSAUKSET 30.9.2016
Khall 7.11.2016 § 122
Esityslistan liitteenä numero 4 on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen
lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.9.
2016 tilanteen mukaan.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee liitteen numero 4 mukaiset osavuosikatsaukset tietoonsa
saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________
25 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen numero 2 mukaiset osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi.

Kvalt.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

14.11.2016

17

KIHNIÖN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE
26 §

Kihniön Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen (liite 3).
Aloitteessa valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle eroamista Sastamalan
Koulutuskuntayhtymän jäsenyydestä. Lisäksi Perussuomalaiset esittävät Kihniön
kunnalle palautuvan peruspääoman käyttämistä kunnan omaa koulua koskevien
suunnitelmien toteuttamiseen, esimerkiksi korjaushankkeisiin.

Kvalt.

Päätös:
Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteluun.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

14.11.2016

18

MUUT ASIAT
27 §

Valtuusto merkitse tiedoksi seuraavat asiat:
- kunnanhallitus on kokoukseen 14.11.2016 valinnut talous- ja hallintojohtajan
virkaan hallintotieteiden maisteri Kristiina Mäkelän ja varalle kauppatieteiden
maisteri Maire Pääkkösen,
-merkittiin tiedoksi kunnanjohtaja Petri Liukun virkavapauden jatkuminen
31.12.2016 saakka.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

