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JÄSENET

x Hakkarainen Olavi, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Urpilainen Antti, I vpj. Kauppinen Markku, vj.

x Minkkinen Timo, 2. vpj. Tobiasson Heikki, vj.

x Karstinen Orvokki Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Sirkka Sarén Riitta, vj.

x Liimatainen Marjatta Hanna Urpilainen, vj.

x Sagulin Seppo Thorström Tarmo, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

x Erja Moisio, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

---------
     x   Hertteli Jukka, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
     -   ( ), rakennustarkastaja
     x  ( ), projektipäällikkö
     x  ( ), ravitsemuspäällikkö

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 35

ASIAT § 37 - 43

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 36

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Olavi Hakkarainen Jukka Hertteli

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 28.5.2020
Allekirjoitukset

Seppo Sagulin Sirkka Kauppinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 1.6.2020 

Virka-asema Allekirjoitus 

Tekninen johtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

26.05.2020 58

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 35
26.05.2020

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 § 36
26.05.2020

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  Sirkka  Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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METSÄNMYYNTI 2020

Teknltk § 37
26.05.2020
Liite 9

Metsänhoito-yhdistykseltä  (  )  on  tullut  hakkuuehdotus  Kivijärven
omistamien  metsien  hakkuista.  Liitteen  nro  9 mukaisessa
leimausselostuksessa  on  ensiharvennushakkuita  3,7  ha,
harvennushakkuita 11,9 ha ja avohakkuita 4,5 ha. Tarjousvertailun
mukainen arvio yhteensä on 1 844 m³.

Ensiharvennukset,  harvennukset  ja  avohakkuut  ovat
metsänhoidollisesti  ajankohtaisia.  Suotuisan  sijainnin  vuoksi
hakkuut  pystyttäisiin  tekemään  kesäkorjuuna,  joten  niistä  saatu
tuotto  olisi  myös  parempi.  Harvennushakkuita  suoritetaan  myös
kunnan  asemakaava-alueella,  joten  hammuista  on  ahettu
maisematyölupa rakennustarkastajalta.  Lisäksi  kunnan kotisivuille
laitetaan  ajankohtaista  osioon  tiedote  asemakaava-alueella
suoritettavista harvennushakkuista.

Kivijärven kunnan talousarviossa vuodelle 2020 metsänmyynnistä
saatava  tulo  on  60  000  €.  Hakkuuehdotuksen  mukaisilla
avohakkuilla,  harvennushakkuilla  ja  avohakkuilla  saatava
myyntitulo on arvioiden mukaan        65 637,40  €. 

Tarjoukset pyydettiin:

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

Tarjousten  jättöaika  oli  30.04.2020  klo  15.00  mennessä.  Kaikilta
pyydetyiltä satiin tarjous. Tarjoajilta pyydettin tarjousajan jatkamista
30.05.2020 saakka, koska voimassaoloajat olivat niin lyhyet, että ei
olisi ehditty tehdä lautakunnan päätöstä hankinnasta.  Stora Enson
tarjous 52 855,00 € oli voimassa  voimassa 8.5.2020 saakka, ja ei
antanut  vastausta  pyyntöön  tarjousajan  jatkamiseen  30.05.2020.
Näin ollen Stora Ensoa ei otettu mukaan tarjousvertailuun. 

Leimausseloste  ja  esitetyt  hakkuualueet  ja  tarjousvertailu  ovat
liitteessä 9.

Tekninen johtaja:

Hakkuut liitteen 9 mukaisesti käynnistetään. 

Tekninen  lautakunta  antaa  viranhaltijalle  valtuudet  tehdä
myyntisopimuksen parhaimman tarjouksen jättäneen Metsä Group
in kanssa leimikoiden hakkuista. Myyntitulo arvioiden mukaan on
65 637,40 €. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys  hyväksyttiin  yksimielisesti.  Lisäksi  myyntiin  otetaan
Uimarannantien varrella olevan palstan harvennushakkuu.

Tiedoksi Tarjouksen jättäneet

               Metsänhoitoyhdistys

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN OSITTAISEN 
KUMOAMISEN JA LAAJENTAMISEN SEKÄ KIRKONSEUDUN JA YMPÄRISTÖN 
OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYKSEN 
LISÄTYÖTARJOUS

Teknltk § 38
26.05.2020
Liite 10

Latvasilmu  Osk  voitti  Kivijärven  kunnan  Kivijärven  vesistöjen
rantaosayleiskaavan  luonto-  ja  maisemaselvityksen  laadinnan
tarjouskilpailussa  v.  2016.  Kaavan  luonnosaineistosta  saadun
Keski-Suomen  ELY-keskuksen  lausunnon  mukaisesti  kaavatyötä
varten  on  laadittava  vielä  luontoselvityksen  täydennyksiä  sekä
Natura-arviointi.  Luontoselvitystä  tulee  täydentää  mm.
sudenkorentotietojen  osalta  ja  erityisesti  lummelampi-  ja
sirolampikorennon osalta. Natura-arviointi tulee laatia Kivijärven ja
Salamajärven  Natura-alueille  kohdistuvien  vaikutusten  osalta
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti.

Lisäksi luontoselvittäjä laatii mielipiteisiin ja lausuntoihin laadittavat
vastineosuudet,  jotka  koskevat  luontoselvityksen  metodeja,
toteutusta,  kattavuutta  ja  johtopäätöksiä.  Kaavaehdotusaineistoon
luontoselvittäjä  laatii  kaavaselostuksen  vaikutusten  arviointia
luontoon  kohdistuvien  vaikutusten  osalta  sisältäen  Natura-
arvioinnin johtopäätösten tiivistelmän ja tarvittavat  karttaesitykset.
Tarjouksessa on eritelty eri työtehtävien hinnat:

- sudenkorentoselvitys 4000 €

- kaavan vastineet 900 €

- kaavaselostuksen luontovaikutusten arviointi 1600 €

- Natura-arviointi 4500 €

Kyseessä  on  lisätyö  aiemmin  kilpailutettuun  luonto-  ja
maisemaselvitykseen liittyen. 

Tekninen johtaja:

Kivijärven  tekninen  lautakunta  hyväksyy  Latvasilmu  Osk:n
tarjouksen liitteen 10 mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi      Tarjouksen jättänyt

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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RUOKAHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUN TOIMINTAMUUTOKSET 

Teknltk § 39
26.05.2020

Kivijärven  kunnan  ruokahuolto  käsittää  Palvelukeskuksessa
sijaitsevan  Järvenhelmen  keskuskeittiön  ruokasaleineen  ja
Tainionmäen koulun jakelukeittiön. Järvenhelmen ruokalasalin ulos
myynnin  osalta  on  tehty  muutos  siten,  että  ruokasali  on  ollut
suljettuna viikonloppuisin 1.3.2020 alkaen (Teknltk § 5,  4.2.2020).
Täällä muutoksella on pyritty rajoittamaan ulosmyyntiä verrattuna
oman  toiminnan  myynteihin.  Kuntalaki  127§,  kunnan  toimiminen
kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunnan hoitaessa kuntalain 7 §:ssä
tarkoitettua  tehtävää  kilpailutilanteessa  markkinoilla  sen  on
annettava  tehtävä  osakeyhtiön,  osuuskunnan,  yhdistyksen  tai
säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). 

Mitoituksen  mukainen  henkilömäärä  ruokahuollossa  on  3,36  htv.
Tällä  hetkellä  henkilömäärä  on  5  htv.  Mitoituksen  mukaisen
henkilömäärän  saavuttamiseksi  on  tehtävä  toimintamuutoksia
ruokahuollon  osalta  tekemällä  sisäisiä  siirtoja  siivouspuolen
tehtäviin  ja  sulkemalla  ruokasalimyynti  (ulosmyynti).  Huomioitava
on myöskin lähivuosina  tapahtuva eläköityminen keittäjän osalta.
Lisäski  toimintamuutos  koskee  viikonlopun  osalta  Saarikan
yksiköitä  ja  kotiin  tapahtuvaa  ateriapälvelua.  1.8.2020  alkaen
viikonlopun ateriat toimitetaan kylmänä perjantaisin sekä Saarikan
yksiköihin,  että  koteihin.  Tätä  varten  on  jo  hankittu
pikajäähdytyskaappi keskuskeittiölle. Tällä toimenpiteellä päästään
eroon viikonlopun työvuoroista sekä laitosmiesten varallaoloaikana
suorittamasta kuljetuspalvelusta. 

Siivoustoimen osalta mitoituksen mukainen henkilömäärä on 2,54
htv. Tällä hetkellä henkilömäärä on kaksi siistijää 50 % työajalla ja
yksi  siisitijä  100  %  työajalla,  eli  yhteensä  kaksi  siistijää,  lisäksi
oppisopimuskoulutuksessa siistijäksi opiskeleva, jonka työsopimus
pättyy valmistumisen jälkeen syksyllä. Eli vajausta on syksyllä 1,54
htv.   Siisitijöistä  yksi  eläköityy  1.8.2020  alkaen  (lomilla  ensin
21.5.2020 alkaen).  Siistijöistä yksi 50% työaikaa tekevistä eläköityy
1.1.2021 alkaen, jolloin vajausta on 2,04 htv. 

Ruokahuollon  toimintamuutoksien  myötävaikutuksella  pystytään
siirtämään 1.8.2020 alkaen  keittäjistä 1,28 htv siivoustyötehtäviin,
jolloin  vajausta  on  siivouspuolella  0,26  htv.  Vuoden  2021  alusta
siivoustyön osalta on eläköitymisen vuoksi vajausta 0,4 htv vaikka
ruokahuollon työntekijöistä on siirretty jo1,64 htv siivoustyötehtäviin.
Tässä  vaiheessa  kunnalla  on  enää  yksi  50  %  työajalla
työskentelevä ns. ammattisiivooja. 

Vaikka  sisäisillä  siirroilla  pystymme  tilannetta  korjaamaan
henkilötyövuosissa,  on  myös  huomioitava  ammatitaitoon  liittyvät
asiat  siivoustoimen  osalta.  Keittäjille  on  tarvittaessa  järjestettävä
koulutusta  uusiin  tehtäviin  vaikka  jo  vuosia  sitten  varauduttiin
tällaiseen  tilanteeseen  mm.  RUPAPUPA-  koulutuksella,  jossa

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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keittäjät ja siistijät saivat koulutusta toistensa työtehtäviin. 

Lähivuosina yksi keittäjistä jää eläkkeelle, jonka jälkeen vajausta on
keittäjien  osalta  1  htv.  Tilanne  johtaa  siihen,  että  siivoustoimen
tehtäviin  siirretyistä  keittäjistä  joudutaan  siirtämään  takaisin
keittäjän tehtäviin 1 htv. Tilanne on takaisin siirron jälkeen se, että
keittäjiä on mitoituksen mukaisesti 3,36 htv ja siivoustöiden osalta
on  vajausta  1,54  htv.  Viimeistään  tällöin  on  harkittva  tilannetta
uudestaan ja haettava täyttölupaa siistijän työtehtäviin.

Em. muutokset johtavat siihen, että osa työntekijöistä tulee jatkossa
tekemään sekä keittäjän, että siistijän tehtäviä.

 

Tekninen johtaja:

Järvenhelmen ruokasalin ulosmyynti lopetetaan kokonaan 1.6.2020
alkaen. 

Viikonlopun  ateriat  Saarikan  yksiköihin  ja  ateriat  koteihin
toimitetaan perjantaisin 1.8.2020 alkaen.

Ruokahuollon  työntekijöistä  siirtyy  siivoustyöehtäviin  1.28  htv
1.8.2020 alkaen. 

1.1.2021  alkaen  ruokahuollon  työntekijöistä  siirtyy
siivoustyötehtäviin 0,36 htv.

Päätös:

Marjatta Liimatainen saapui kokoukseen klo 18.23.

Antti  Urpilainen  esitti,  että  Järvenhelmen  ulosmyyntiä  jatketaan
kunnes löytyy yrittäjä, joka tarjoaa ruokapalveluja paikkakunnalla.

Sirkka Kauppinen kannatti Antti Urpilaisen esitystä. 

Teknisen johtajan esitystä ei kannatettu.

Antti Urpilaisen esitystä kannatti 7.

Sisäisesti  siirrettävien  työntekijöiden  määrä  ja  täyttöluvan
hakeminen  kunnanhallitukselta  siistijän  toimeen  valmistellaan
viranhaltijoiden toimesta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN – MAINOSTOIMISTOPALVELUT 
KIVIJÄRVEN VAPAA-AJAN KESKUKSELLE

Teknltk § 40
26.05.2020
Liite 11

Kivijärven kunta/  tekninen toimi  on  pyytänyt  tarjouksia  Kivijärven
matkailualueen  kehittämishankkeen  puitteissa
mainostoimistopalveluista  Kivijärven  vapaa-ajan  keskukselle.
Tarjouksia on pyydetty seuraavista mainostoimistopalveluista:

1. Visuaalisen ilmeen ja logon suunnittelu Vapaa-ajankeskukselle  
2.  Uusien  verkkosivujen  suunnittelu  ja  toteutus                
3.  Ehdotus  uusien  verkkosivujen  lanseerauskampanjasta        
4. Visuaalisen powerpoint-esityspohjan suunnittelu esittelykäyttöön
Hinnat  on  pyydetty  kokonaishintoina  eriteltyinä  oheisille  osa-
alueille.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan
kokonaisarvon  on  arvioitu  jäävän  alle  hankintalain  mukaisen
kynnysarvon  ja  tarjouspyyntö  on  tämän  takia  lähetetty  tilaajan
ennalta valitsemille toimijoille. 

Tarjouspyyntö  on  toimitettu  tarjoajille  6.5.2020  sähköpostitse.
Tarjous on jätettävä sähköpostitse 22.5.2020 klo 16.00 mennessä.
Tarjoukset  avataan  ja  vertailut  suoritetaan  tämän  jälkeen.
Tarjousten avauspöytäkirja liitetään kokouksessa tämän pöytäkirjan
liitteeksi nro 11.

Asiaan liittyvää tarjouspyyntöaineistoa käsitellään kokouksessa.

Tekninen johtaja:

Lautakunta valitsee Kivijärven matkailualueen kehittämishankkeen
mainostoimistopalveluiden tuottajaksi  avauspöytäkirjan  mukaisesti
Seven-1:n kokokainishintaan 10 800 € alv 0 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi   Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN – NILIAITAN RAKENNUSTÖIDEN 
VALVONTATARJOUS

Teknltk § 41
26.05.2020
Liite 12

Kivijärven  matkailualueen  kehittämishankkeen  Niliaitan  pilotin
aittamoduulin  rakennusurakoitsijavalinnassa  edellytettiin,  että
rakentaminen  tapahtuu  hyvin  valvotusti  kiinnittäen  erityistä
huomiota  kosteudenhallintaan.  Tarkan  valvonnan  toteuttamiseksi
tekninen  toimi  on  pyytänyt  Niliaitan  rakennustöiden  valvonnasta
tarjouksen valmiiksi projektissa mukana olleelta ja kunnassa hyvin
tunnetulta Brado Oy:ltä. 

Valvonnan  kokonaisarvon  on  arvioitu  jäävän  alle  kynnysarvon.
Tarjouspyyntö  on  välitetty  sähköpostitse  16.4.2020  ja  tarjous  on
saatu 15.5.2020. 

Brado Oy:n tarjous sisältää ajankäyttöarviota 90 tuntia,  sisältäen
rakennustyön  valvonnan  kesäkuu-lokakuu,  valvontakäyntejä  1-2
kertaa viikossa, työmaakokoukset  5 kappaletta,  raportit  jokaiselta
valvontakäynniltä.  Matka-ajat  kuuluvat  ajankäyttöarvioon.
Kilometrikorvaukset kuuluvat kattohintaan. 

Brado Oy:n tarjoushinta toimeksiannolle on; rakennustyön valvoja
70 €/ h alv 0 %, kilometrikorvaus 0,50 €/ km alv 0%. Toimeksianto
laskutetaan  toteutuneiden  tuntimäärien  ja  kilometrikustannusten
perusteella. Toimeksiannon kattohinta on 7400 € alv 0 %.

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  valitsee  Niliaitan  rakennustöiden
ulkopuoliseksi  valvojaksi  Brado  Oy:n  edellämainituin  ehdoin.
Toimeksiannon kattohinta on 7400 € alv 0 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi    Tarjouksen jättänyt

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Teknltk § 42
26.05.2020

Saapuneet  kirjeet  ja  tiedoksiantoasiat  29.4.  -  26.5.2020
väliseltä ajalta.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

( ) poistui kokouksesta klo 19.40.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Teknltk § 43
26.05.2020

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.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


