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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 10
16.02.2021

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  80  mukaan  kokouskutsun
antaa  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja  paikka sekä käsiteltävät  asiat.  Kokouskutsussa on mainittava,
mitä  toimielimen  päätöksentekotapaa  noudatetaan  kunkin  asian
kohdalla.

Esityslista,  joka  sisältää  selostuksen  käsiteltävistä  asioista  ja
ehdotukset  toimielimen  päätöksiksi,  lähetetään  kokouskutsun
yhteydessä,  jolleivat  erityiset  syyt  ole  esteenä.  Jos  esityslistalla,
liitteissä  tai  oheismateriaalissa  on  salassa  pidettäviä  tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. 

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät  tiedot  sekä  henkilötiedot,  joihin  ei  liity
tiedottamisintressiä.  Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan
poistaa  yksittäisiä  kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä
tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei
julkisteta  ennen  päätöksentekoa.  Esityslistan  liitteitä  julkaistaan
verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden
tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  84  mukaan Toimielimen
jäsenen  on  kutsuttava  varajäsen  sijaansa,  mikäli  hän  ei  pääse
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai
esteen  vuoksi  ei  voi  osallistua  jonkin  asian  käsittelyyn,  hän  voi
kutsua  varajäsenen  yksittäisen  asian  käsittelyyn.  Myös
puheenjohtaja,  esittelijä  tai  toimielimen  sihteeri  voivat  toimittaa
kutsun  varajäsenelle.  Muu  toimielin  kuin  valtuusto  on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

Tekninen johtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Teknltk § 11
16.02.2021

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98  Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.
Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta  valitsee  Seppo  Sagulinin  ja  Antti  Urpilaisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LÄMMÖNTUOTANNON TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Teknltk § 66
21.10.2020
Liite nro 18

Kivijärven kunnalla on ollut  kaukolämpöenergian tuotantosopimus
Kivijärven  Lämpö Oy:n  kanssa  vuodesta  2003  alkaen.  Nykyinen
sopimus  on  solmittu  vuonna  2013.  Kivijärven  Lämpö  Oy  on
irtisanonut  lämmöntoimitussopimuksen  2.10.2020.  Sopimuksen
mukainen irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Kivijärven  kunnan  tulee  nyt  päättää  pikimmiten  mistä  se  tulee
vuoden  kuluttua  saamaan  kaukolämpöverkostoon  tarvittavan
energian.  Kivijärven  kunnalla  on  valmiiksi  kaavoitettu  ET-tontti
lämpökeskuksen rakentamista varten. Tontti sijaitsee Yrittäjätien ja
Kivijärventien  risteyksen  pohjoispuolella.  Kivijärven  kunnalla  on
kaukolämpöenergiatuotannon  jatkamisen  suhteen  kaksi  eri
vaihtoehtoa:

• solmia  lämpöenergian  ostosopimus  kolmannen  osapuolen
kanssa

• rakentaa  lämpökeskus  itse  ja  alkaa  tuottamaan
kaukolämpöenergiaa

Seuraavana  esitetään  kaukolämpöenergian  tuottamisen
omakustannushinta  arvioiduilla  investointikustannuksilla,  sekä
toimintasuunnitelma  ensimmäisille  toimenpiteille  hankkeessa
etenemiseksi.

Alla esitetyt hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, ellei muuta
ole erikseen mainittu.

Rakennettaessa oma lämpökeskus tulisi  siihen rakentaa 0,9 MW
biotehoa  ja  1,2  MW  öljykattilatehoa.  Bioteho  voi  olla  joko
pellettikattila tai biokattila (puuhake) tehoa.

Biokattilalämpökeskus  investointi  maksaisi  noin  1,4  M€  ja
pellettilämpökeskus  noin  0,9  M€.  Alle  1,0  MW:n
biokattilainvestointiin on tällä hetkellä mahdollista saada Business
Finlandin myöntämää harkinnanvaraista energiatukea 10 – 15 %.
Mahdollista  avustusta  ei  ole  huomioitu  tuotannon
omakustannuslaskelmissa.

Kaukolämpöverkostoon on ostettu nykyisellään noin 3.400 MWh/a.
Omatuotannon kustannukset on laskettu tälle energiamäärälle, kun
lämpöenergia  tuotetaan  95  %:sti  biopolttoaineilla  /  pelletillä  ja  5
%:sti öljyllä.

Investoitaessa  biokattilalämpökeskus,  olisi  lämpöenergian
omatuotantokustannus  noin  76  €/MWh.  Investoitaessa
pellettilämpökeskus,  olisi  lämpöenergian  omatuotantokustannus
noin 81 €/ MWh.

Suuremmasta  investointikustannuksesta  huolimatta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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biokattilalämpökeskuksella  tuotettu  energia  olisi  näistä
vaihtoehdoista  kannattavampi  vaihtoehto.  Liitteessä  nro  18 on
llämmöntuotannon toimintasuunnitelma 2020.

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  esittää  kunnanhallitukselle  ja  edelleen
valtuustolle, että: 

• Haetaan lämpökeskusinvestoinnille energiatukea.

• Kilpailutetaan  kaukolämpöenergian  tuotanto
(ostotarjouspyyntöjen  laadinta  siten,  että  kunta  vuokraa
yrittäjälle  kaavoitetun  ET-tontin  lämpökeskustontiksi).
Otetaan huomioon se, että kaukolämpöenergian tuotanto voi
jatkua nykyisessä laitoksessa.

• Mikäli  kaukolämpöenergian  tuotantoon  ei  saada
kilpailuttamalla  yrittäjää,  kilpailutetaan  biolämpökeskuksen
toimitus KVR-urakkana.

• Avustushakemuksen  laadintaan  ja  tarjouspyyntöjen
laatimiseen on varattava vuoden 2021 talousarvioon 15.000
€ ja lämmöntuotantolaitteisiin 1,4 M€.

• Tarjouspyynnöt laitetaan kyselyyn marraskuun alussa, jolloin
vertailut  voidaan tehdä joulukuun alussa.  Vertailun jälkeen
päätetään  siitä,  miten  lämpöenergiantuotanto  tullaan
jatkossa toteuttamaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------

Khall § 126
2.11.2020
Liite nro 33

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esityksen
hyväksymistä.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti, että tekninen osasto kutsuu Kivijärven Lämpö
Oy:n  edustajat  keskusteluihin  kunnan  kanssa  Kivijärvelle
lämpökiinteistön ostomahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Toimeksi Tekninen johtaja

--------------------------------

Kvalt § 35
16.11.2020
Liite nro 15

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Tekninen osasto

---------------------------------

Teknltk § 6
20.01.2021
Liite nro 1

Kivijärven kunta on pyytänyt tarjouksia sekä

1) kaukolämpöenergiantoimituksesta, että

2) lämpökeskuksen rakentamisesta KVR-urakkana.

Molempien vaihtoehtojen osalta tarjoukset oli jätettävä 15.12.2020
klo 14.00 mennessä.

Saatujen tarjousten vertailut on suoritettu erillisessä vertailussa.

Kaukolämpöenergiantoimituksesta  saatiin  tarjoukset  kuudelta  eri
toimittajalta ja yhteensä seitsemästä tuotantovaihtoehdosta.

Hinnaltaan edullisimmat tarjoukset saatiin:

- Remelek Oy; tarjottu tuotanto hakelämpökeskuksella

- ProPellet Oy; tarjottu tuotanto pellettilämpökeskuksella

Kunnan  vastattavaksi  kuuluu  lämpökeskustontin  pohjatyöt,  sekä
verkoston rakentaminen lämpökeskuksen seinään.

Remelek Oy:n hakelämpökeskus vaihtoehdon omakustannushinta
olisi 61,86 €/ MWh ja

ProPellet  Oy:n  pellettilämpökeskuksen  omakustannushinta  olisi
59,98 €/ Mwh.

Lämpökeskuksen rakentamisesta KVR-urakkana saatiin tarjoukset
neljältä eri toimittajalta ja yhteensä kuudesta eri vaihtoehdosta.

Edullisimmat tarjoukset saatiin:

- Bio Mobitek Oü; hakelämpökeskus tasamaavarastolla

- Tulostekniikka Oy; pellettilämpökeskus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnan  vastattavaksi  kuuluu  rakennusluvan  ja  muiden
viranomaispaperien hakeminen urakoitsijan tekemillä piirustuksilla
ja verkoston rakentaminen.

Saatujen  tarjousten  perusteella  Kivijärven  kunnan
kaukolämpöenergialle  on  laskettu omakustannushinta
(lämpökeskuksen  energiamittari).  Laskelmissa  investoinnissa  on
huomioitu Business Finlandin (BF) mahdollinen energiatuki 10 %:n
suuruisena.

Tulostekniikka  Oy:n  pellettilämpökeskuksella  omakustannushin-
naksi tulisi 66,95 €/ MWh.

Bio  Mobitek  Oü:n  hakelämpökeskuksella  omakustannushinnaksi
tulisi 57,81 €/ Mwh.

Nykyisen  02.10.2020  irtisanotun  lämmöntoimitussopimuksen
mukainen omakustannushinta on 53,28 €/Mwh.

Liitteessä  1 on  tarjousvertailu  yhteenveto  ja
tarjousvertailukoosteet.

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  päättää,  että  Kivijärven  kunta  rakennuttaa
Liitteen  1 mukaisen  tarjousvertailun  ja  tarjousvertailukoosteen
perusteella oman hakelämpökeskuksen KVR-urakkana Kivijärvelle,
mikäli  investoinnille  myönnetään  10  %:n  BF:n  energiatuki.
Hakelämpökeskuksella omakustannushinnaksi tulisi 57,81 €/ Mwh.

Käynnistetään  sopimusneuvottelut  Bio  Mobitek  Oü:n  kanssa
tasamaavarastoisen hakelämpökeskuksen rakentamiseksi tontille. 

Päätös  hankinnasta  tehdään  heti  BF:n  tukipäätöksen  saamisen
jälkeen.

Jos  enintään  20  %:n  osuus  liiketoiminnasta  muodostuu  muiden
tahojen  kanssa  ”kuin  niiden  hankintayksiköiden  kanssa,  joiden
määräysvallassa se on”, niin ei ole yhtiöittämisvelvoitetta. Vuoden
2019 osalta muiden tahojen osuus oli 20,73 % ja 2020 osalta 22,02
%.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Seppo Sagulin jätti eriävän mielipiteen.

--------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Teknltk § 12
16.02.2021
Liite nro 3

Kivijärven kunta on kilpailuttanut yhtäaikaisesti lämmöntoimttajaa ja
lämpölaitoksen toimittajaa KVR-urakkana.  Tarjousten jättöaika  oli
15.12.2020.   Määräaikaan  mennessä  jätetyistä  tarjouksista  on
laadittu vertailu ja tarjousvertailukooste liite 3. 

Tekninen  lautakunta  päätti  20.01.2021,  että  Kivijärven  kunta
rakennuttaa  oman  hakelämpökeskuksen  KVR-urakkana
Kivijärvelle,  mikäli  investoinnille  myönnetään  10  %:n  BF:n
energiatuki.  Hakelämpökeskuksella  omakustannushinnaksi  tulisi
57,81 €/ Mwh.

Sopimusneuvottelut Bio Mobitek Oü:n kanssa tasamaavarastoisen
hakelämpökeskuksen  rakentamiseksi  tontille  on  käynnistetty.
Sopimusneuvotteluita on pidetty kaksi kertaa. 

BF:n  tukipäätöksestä  on  saapunut  tieto  perjantaina  05.02.2021.
Kivijärven kunnalle  on myönnetty  15 % energiatuki.  Rahoituksen
saajan on hyväksyttävä rahoituspäätös 1 kk kuluessa.

Tekninen johtaja:

Kivijärven kunta on pyytänyt tarjouksia sekä

1) kaukolämpöenergiantoimituksesta

2) lämpökeskuksen rakentamisesta KVR-urakkana

Kivijärven  kunnan  tekninen  lautakunta  keskeyttää  hankinnan
kaukolämpöenergiantoimituksen  osalta.  Perusteluna  on  se,  että
Kivijärven  kunnalle  tulee  edullisemmaksi  tuottaa
kaukolämpöenergia  omatuotantona,  kuin  ostaa  energia
kaukolämmöntoimittajalta.

Kivijärven  kunnan  tekninen  lautakunta  päättää,  että  Kivijärven
kunta  rakennuttaa  liitteen  3 mukaisen  tarjousvertailun  ja
tarjousvertailukoosteen  perusteella  oman  hakelämpökeskuksen
KVR-urakkana Kivijärvelle. Investoinnille on myönnetty 15 %:n BF:n
energiatuki.  Hakelämpökeskuksella  omakustannushinnaksi  tulisi
56,67 € / Mwh alv 0 %.

KVR-urakoitsijaksi valitaan  Bio Mobitek Oü.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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METSÄNMYYNTI 2021

Teknltk § 13
16.02.2021
Liite nro 4

Metsänhoito-yhdistykseltä  ( )  on  tullut  hakkuuehdotus  Kivijärven
omistamien  metsien  hakkuista.  Liitteen  nro  4 mukaisessa
leimausselostuksessa  on  ensiharvennushakkuita  5,8  ha,
harvennushakkuita 14,1 ha ja avohakkuita 4,1 ha. Tarjousvertailun
mukainen arvio yhteensä on 1 865 m³.

Ensiharvennukset,  harvennukset  ja  avohakkuut  ovat
metsänhoidollisesti  ajankohtaisia.  Harvennushakkuille  on  tehtävä
ennakkoraivaus.

Kivijärven kunnan talousarviossa vuodelle 2021 metsänmyynnistä
saatava  tulo  on  80  000  €.  Hakkuuehdotuksen  mukaisilla
avohakkuilla,  harvennushakkuilla  ja  avohakkuilla  saatava
myyntitulo on arvioiden mukaan        59 410,05  €. Edellisestä
hakkuusta  kertyy  tälle  vuodelle  tuloa  25 000€ -  30 000 €,  joten
vuoden 2021 tulotavoite täyttyy.

Tarjoukset pyydettiin:

- Upm Kymmene
- Metsä Group
- Stora Enso
- Keitele Forest
- Mhy korjuupalvelu

Tarjousten  jättöaika  oli  03.02.2021  klo  15.00 mennessä.  Kaikilta
pyydetyiltä saatiin tarjous.  

Leimausseloste  ja  esitetyt  hakkuualueet  ja  tarjousvertailu  ovat
liitteessä 4.

Tekninen johtaja:

Hakkuut liitteen 4 mukaisesti käynnistetään. 

Tekninen  lautakunta  antaa  viranhaltijalle  valtuudet  tehdä
myyntisopimuksen parhaimman tarjouksen jättäneen Metsä Group
in kanssa leimikoiden hakkuista. Myyntitulo arvioiden mukaan on
59 410,05 €. 

Päätös:

Timo Minkkinen esitti, että Tekninen lautakunta antaa viranhaltijalle
valtuudet  tehdä myyntisopimuksen  Keitele Forest Oy:n kanssa
leimikoiden hakkuista. Myyntitulo arvioiden mukaan on 59 102,20 €.
Timo  Minkkisen  esitystä  kannattivat  Antti  Urpilainen  ja  Seppo

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Sagulin.

Esittelijän päätösehdotus ei saanut kannatusta.

Suoritettiin  kädennostoäänestys.  Äänestyksen  tuloksena  Timo
Minkkisen esitys sai 7 ääntä (Olavi Hakkarainen, Antti Urpilainen,
Timo  Minkkinen,  Orvokki  Karstinen,  Sirkka  Kauppinen,  Marjatta
Liimatainen  ja  Seppo  Sagulin).  Ja  esittelijän  päätösesitys  sai  0
ääntä. 

Tekninen  lautakunta  antaa  viranhaltijalle  valtuudet  tehdä
myyntisopimuksen   Keitele  Forest  Oy:n kanssa  leimikoiden
hakkuista. Myyntitulo arvioiden mukaan on 59 102,20 €. 

Tiedoksi Tarjouksen jättäneet
               Metsänhoitoyhdistys

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

16.02.2021 28

RYTÄNIEMENTIEN NIMEÄMINEN

Teknltk § 14
16.02.2021
Liite nro 5

Aittolahdentiestä  Rytäniemeen  vievä  haara  nimetään
Rytäniementieksi  liitteen  5 mukaisesti.  Rytäniemessä  on  useita
vapaa-ajan  asuntojen  rakennuspaikkaa,  joten  tien  nimeämisellä
helpotetaan osoitteiston ajantasalle saattamista. Tiennimeämisestä
laitetaan  tieto  Maanmittauslaitokselle.  Kun  Maanmittauslaitos  on
siirtänyt  tiedon  karttaliittymään  annetaan  kiinteistön  omistajille
uudet  osoitteet.  Oikeat  osoitetiedot  edesauttavat  mm.
pelastustoimen osaamista oikeaan paikkaan. 

Tekninen johtaja:

Aittolahdentiestä  Rytäniemeen  vievä  haara  nimetään  liitteen  5
mukaisesti Rytäniementieksi. 

Rytäniementien  tienviitan  hankinta  ja  asentaminen  teiden
risteykseen kuuluu tiehoitokunnalle.  Kiinteistöjen osoitenumerojen
hankinta ja asennus kuuluu kiinteistönomistajille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi   Rakennustarkastaja
                Maanmittauslaitos
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LENTOKENTÄNTIEN JATKAMINEN SEKÄ HOPEENIEMENTIEN JA 
SOKERINIEMENTIEN NIMEÄMINEN

Teknltk § 15
16.02.2021
Liite nro 6

Lentokentäntie päättyy nykyisellään Koivuniemeen. Lentokentäntie
jatketaan  Västinkannanniemeen  saakka  sekä  Lentokentän  tiestä
haarautuva  tie  Kouvanniemeen  nimetään  Hopeeniementieksi  ja
Sokeriniemeen haarautuva tie nimetään Sokeriniementieksi liitteen
6 mukaisesti.

Teiden varsilla on useita  vapaa-ajan  asuntojen rakennuspaikkoja,
joten  tien  nimeämisellä  helpotetaan  osoitteiston  ajantasalle
saattamista.  Teiden  nimeämisestä  laitetaan  tieto
Maanmittauslaitokselle.  Kun Maanmittauslaitos on siirtänyt  tiedon
karttaliittymään  annetaan  kiinteistön  omistajille  uudet  osoitteet.
Oikeat  osoitetiedot  edesauttavat  mm.  pelastustoimen  osaamista
oikeaan paikkaan.

Tekninen johtaja:

Lentokentäntie  jatketaan  Västinkannanniemeen  saakka  sekä
Lentokentän  tiestä  haarautuva  tie  Kouvanniemeen  nimetään
Hopeeniementieksi  ja  Sokeriniemeen  haarautuva  tie  nimetään
Sokeriniementieksi liitteen 6 mukaisesti.

Hopeeniementien  ja  Sokeriniementien  tienviittojen  hankinta  ja
asentaminen  teiden  risteykseen  kuuluu  tiehoitokunnalle.
Kiinteistöjen  osoitenumerojen  hankinta  ja  asennus  kuuluu
kiinteistönomistajille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi   Rakennustarkastaja
                Maanmittauslaitos
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Teknltk § 16
16.02.2021

Saapuneet  kirjeet  ja  tiedoksiantoasiat  21.01.2021  -  16.02.2021
väliseltä ajalta.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Teknltk § 17
16.02.2021

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön
11  §  mukaan  lautakunnan  alaisen  viranomaisen  on  ilmoitettava
lautakunnalle  tekemistään  ottokelpoisista  päätöksistä  lukuun
ottamatta  asioita  tai  asiaryhmiä,  joista  lautakunta  on  ilmoittanut,
ettei se käytä otto-oikeuttaan. Henkilöstöhallinto-ohjeen mukaisesti
henkilöstöpäätöksistä  annetaan  toimielimille  tiedoksi  vain
työhönottamis-,  palkkaus-  ja  irtisanomispäätökset  sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.

Teknisen  johtajan  tekemät  viranhaltijapäätökset  ovat  nähtävänä
kokouksessa. 

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sirkka Kauppinen poistui kokouksesta klo 19.50.
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