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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Sepponen Hannu, vj.

x Holm Kari, 2. vpj. Sagulin Seppo, vj.

x Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj.

x Moisio Erja Kauppinen Sirkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 18

ASIAT § 20 - 26

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 19

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 3.2.2021
Allekirjoitukset

Erja Moisio Risto Holm

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 8.2.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

01.02.2021 31

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 18
1.2.2021

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  päätök-
sentekoa. 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.

Kunnanjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 19
1.2.2021

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.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee Erja Moision ja Risto Holmin  tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA KUNTAVAALEISSA

Khall § 144
30.11.2020

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  kuntavaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 18.4.2021.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja  asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon  kuuluu  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  kolme  muuta
jäsentä  sekä  tarpeellinen  määrä  varajäseniä,  joita  on  kuitenkin
oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta työskentelee varsinaisena
vaalipäivänä.

Vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.   Poliittinen  edustavuus  ja  tasa-arvolain
vaatimukset tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.
Varajäsenet  on  asetettava  siihen  järjestykseen,  jossa  he  tulevat
jäsenten  sijaan.  Viime  kuntavaaleissa  ehdokkaita  asettivat
seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Keskusta
r.p.,  Suomen  Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä  Suomen
Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Vaalilautakunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viimeisimmissä vaaleissa (EU-vaalit) vaalilautakunnan kokoonpano
oli:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  ), pj 1. (  )
Jussi Korpi, vpj. 2. Erja Moisio
Asko Kauppinen 3. Eeva-Liisa Tobiasson
Risto Holm 4. Olavi Hakkarainen
(  ) 5. (  )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 162
29.12.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Khall § 4
5.1.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

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

Khall § 10
18.1.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

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

Khall § 20
1.2.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
jäseniä tarpeellisen määrän ehdokkaita puuttuessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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RAJATUN TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

Khall § 132
4.11.2019

Järvenhelmen  lounasravintolan  ravitsemuspäällikölle  on  tarpeen
myöntää  rajattu  tilinkäyttöoikeus  tallettaa  käteistä  rahaa  kunnan
tilille.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  myöntää  ravitsemuspäällikkö  (   ) rajatun
tilinkäyttöoikeuden tallettaa rahaa Kivijärven kunnan tilille FI79 4761
0010 0157 75.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi  Kirjanpitäjä
Tiedoksi Ravitsemuspäällikkö

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

Khall § 21
1.2.2021

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus  poistaa  (   ) myönnetyn  rajatun
tilinkäyttöoikeuden  tallettaa  rahaa  Kivijärven  kunnan  tilille
FI79 4 761 0010 0157 75.

2. Kunnanhallitus  myöntää  keittäjä  (   ) rajatun
tilinkäyttöoikeuden  tallettaa  rahaa  kunnan  tilille  ja  vaihtaa
käyttörahaa kunnan tililtä FI79 4761 0010 0157 75.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi  Kirjanpitäjä
Tiedoksi (  )

(  )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIEDONHALLINNAN VASTUIDEN MÄÄRITTELY

Khall § 170
29.12.2020

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 4.1 § mukaan 4.2
§ mukaan tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava siitä, että
tiedonhallintayksikössä on:

1. määritelty tässä ja muussa laissa säädettyjen tiedonhallinnan
toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut;

2. ajantasaiset  ohjeet  tietoaineistojen  käsittelystä,
tietojärjestelmien  käytöstä,  tietojenkäsittelyoikeuksista,
tiedonhallinnan  vastuiden  toteuttamisesta,
tiedonsaantioikeuksien  toteuttamisesta,
tietoturvallisuustoimenpiteistä  sekä  poikkeusoloihin
varautumisesta;

3. tarjolla  koulutusta,  jolla  varmistetaan,  että  henkilöstöllä  ja
tiedonhallintayksikön  lukuun  toimivilla  on  riittävä  tuntemus
voimassa  olevista  tiedonhallintaa,  tietojenkäsittelyä  sekä
asiakirjojen  julkisuutta  ja  salassapitoa  koskevista
säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista;

4. asianmukaiset  työvälineet  tiedonhallintaa  koskevien
velvollisuuksien toteuttamiseksi;

5. järjestetty  riittävä  valvonta  tiedonhallintaan  liittyvien
säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. 

Tiedonhallintalaissa ei  ole  säädetty,  miten tiedonhallintayksiköissä
tiedonhallinnan velvollisuudet on organisoitava. Vastuiden määrittely
tulisi  tehdä  virka-  tai  tehtävänimiketasolla  kuitenkin  siten,  että
vastuut  ovat  kohdistettavissa  tiettyihin  tiedonhallintayksiköissä
työskenteleviin henkilöihin. Kysymys ei ole tiedonhallintavastuiden
delegoinnista, vaan niiden määrittelystä. 

Kivijärven hallintosäännön 6.2 § mukaan kunnanhallitus määrittelee
tiedonhallintalain  vastuut,  käytännöt  ja  valvonnan  kunnassa
tiedonhallintayksikkönä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa,  että  tiedonhallinnasta  tehdään erillinen
toimintaohje johdon vastuiden määrittämiseksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 22
1.2.2021
Liite nro 3.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  vahvistaa  liitteen  3 mukaisesti  Kivijärven  kunnan
tiedonhallinnan vastuut.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Osastot
 Intra

                     

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 23
1.2.2021

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja

• Tekninen lautakunta 1 / 20.01.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjan  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
siinä ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 92 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 24
1.2.2021

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.12.2019 14,3% 34 23

31.01.2020 11,1% 26 18

29.02.2020 11,3% 29 16

31.12.2020 15,2 % 33 25

Saapuneet asiakirjat:

• Seutujohtoryhmän  kokouspöytäkirjat  10/16.12.2020  ja  1/
13.1.2021

• Opetushallitus; Vuoden 2021 valtionosuuspäätöksiä (opetus
ja kulttuuri)

• Sote kuntayhtymä; Yhtymähallituksen kokouksen 28.1.2021
esityslista

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymä;
Yhtymähallituksen pöytäkirja 13.1.2021

• Tarkastuslautakunta 1.2.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTAJAKOSELVITYSTÄ  KOSKEVAN  MIELIPIDETIEDUSTELUAINEISTON
LAATIMINEN

Khall § 6
5.1.2021

Valtuusto päätti 5.1.2021 asiakohdassa 5/2021 Antti Urpilaisen ym.
tekemän  valtuustoaloitteen  johdosta,  että  kunnanhallituksen
nimeämä  ohjausryhmä  laatii  kuntajakoselvityksen  mielipiteen
tiedustelulomakkeen, joka toimitetaan kaikille 15 vuotta täyttäneille
Kivijärven  kuntalaisille  lausuttavaksi niin,  että  annetut  vastaukset
voidaan  huomioida  kuntajakoselvitykseen  liittyvässä  päätännässä
8.2.2021 kunnanhallituksessa ja 15.2.2021 kunnanvaltuustossa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  ohjausryhmään  Olavi  Hakkaraisen,  Risto
Holmin,  Asko  Kauppisen,  Jussi  Korven,  Timo  Minkkisen,  Teuvo
Rekosen,  Riitta  Sarenin,  Antti  Urpilaisen,  Kari  Holmin,  Anne
Kalmarin, Marjatta Liimataisen, Erkki Leppäsen, Seppo Sagulinin ja
Eeva-Liisa Tobiassonin sekä kunnanjohtajan.

Ohjausryhmän tukipalvelut tarjoaa sivistysjohtaja.

Valtuutetuille maksetaan kokouspalkkio ja kilometrikorvaukset.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ohjausryhmä  kokoontuu  ensimmäisen  kerran  maanantaina
11.1.2021 klo 18.00.

Tiedoksi Ohjausryhmään nimetyt
Sivistysjohtaja

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

Khall § 16
18.1.2021
Liite nro 2.

Ohjausryhmä  valmisteli  18.1.2021 mielipidetiedustelun kyselyn ja
muun materiaalin päätettäväksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  mielipidetiedustelun  liitemateriaaleineen
liitteen 2 muodossa.

Materiaalin ohessa lähetetään Kivijärven kuntastrategia ja luonnos
Suomenselän kunnan kuntastrategiasta.

Kunnanhallituksen  edustajina  Antti  Urpilainen  ja  Erja  Moisio
nimettiin palautuskuorien avaustilaisuuteen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 25
1.2.2021

Niitä  kuntalaisia,  jotka  eivät  ole  saaneet
mielipidetiedustelumateriaalia  postitse,  on  pyydetty  ottamaan
yhteyttä  Kivijärven  kuntaan  puh.  044  459  7811  asian
selvittämiseksi.  Mikäli  henkilön  todetaan  olevan  Kivijärven
kuntalainen eikä hänelle ole lähetetty materiaalia, hän voi noutaa
materiaalin kunnanvirastolta. 

Tätä menettelyä koskeva väliaikainen työohje on annettu torstaista
28.1.2021 lukien. Kunnanhallitus antaa tarkentavat menettelyohjeet.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  laittaa  3.2.2021  Viispiikkinen  lehteen
seuraavan ilmoituksen:

KIVIJÄRVEN  KUNNAN  KUNTAJAKOSELVITYKSEN
KUNTALAISTEN MIELIPIDETIEDUSTELU

Johtuen osoitetietojärjestelmän puutteellisuudesta kaikki kuntalaiset
eivät  ole  saaneet  mielipidetiedustelumateriaalia.  Sellainen
kuntalainen  saa  materiaalin  aikataulusyistä  noutamalla  sen
kunnanvirastolta  Virastotie  5  A,  mikäli  kykenee
väestötietojärjestelmän  otteella  tms.  osoittamaan  olevansa
kivijärveläinen.  Perjantaihin  12.2.2021  mennessä  palautetut
vastauslomakkeet huomioidaan päätöksenteossa.

Kivijärven kunta  pahoittelee  kuntalaisille  menettelystä  aiheutuvaa
vaivaa.  Mikäli  menettelyssä  on  julkisuudessa  ilmennyt
epäjohdonmukaisuutta,  johtuu  se  mielipidetiedustelun
toteuttamisen  ainutkertaisuudesta  eikä  kunnanhallituksen
puheenjohtaja  tai  muukaan yksittäinen taho ole  myötävaikuttanut
tapahtuneeseen.

Ilmoitusteksti  laitetaan  lisäksi  kunnan  kotisivuille  Ajankohtaista-
palstalle sekä Salen ja Kesselin ilmoitustauluille.

Kunnanhallitus  ja  valtuuston  puheenjohtajat  kokoontuvat
maanantaina  8.2.2021  klo  13.00  yhdessä  kunnanviraston
henkilöstön  kanssa  avaamaan  siihen  mennessä  saapuneet
vastauskuoret  huomioitavaksi  8.2.2021  klo  18.00  alkavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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JOKI-ICT:N PALVELUIDEN TIETOTURVALLISUUSSOPIMUS

Khall § 26
1.2.2021
Liite nro 4.

Sopimuksen  tavoitteena  on  varmistaa  hankittavien  tuotteiden  ja
palveluiden  elinkaaren  kattava  tietoturvallisuus,  toimittajan
toiminnan  vaatimustenmukaisuus  ja  palvelutuotannon  jatkuvuus
erilaisissa häiriötilanteissa. 

Tavoitteena  on  varmistaa  kunnan  aineiston  luottamuksellisuus,
eheys  ja  saatavuus  palvelutuotannossa  siitä  riippumatta,  onko
aineisto sopimuksen perusteella salassa pidettävää tietoa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia  liitteen  4 mukaisen
tietoturvallisuussopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


