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KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi x Holm Kari

- Holm Risto x Kalmari Anne

x Kauppinen Asko x Korpi Jussi

x Leppänen Erkki, Erja Moisio §6 - Liimatainen Marjatta

x Minkkinen Timo x Pitkänen Kari

x Rekonen Teuvo x Sagulin Seppo

- Sarén Riitta Maire Hautanen vj  x x Tobiasson Eeva-Liisa

x Urpilainen Antti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 1

ASIAT § 3 - 9

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 2

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Eeva-Liisa Tobiasson Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  25.03.2020
Allekirjoitukset

Jussi Korpi Kari Pitkänen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  30.03.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 1
23.3.2020
Liite nro 1

Hallintosääntö 42 § Kokouskutsu 

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan  varapuheenjohtaja.  Kokouskutsussa  on  ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  kuusi  päivää  ennen
valtuuston  kokousta  kullekin  valtuutetulle  sekä  niille,  joilla  on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus. 

Kutsu  kunnanvaltuuston  kokoukseen  on  julkaistu  kunnan
ilmoitustaululla  12.03.2020 sekä  esityslista  on  julkaistu  kunnan
kotisivulla  www.kivijarvi.fi. Esityslista on lähetetty erikseen kullekin
valtuutetulle,  kunnanhallituksen  jäsenille  ja  kunnanjohtajalle.
Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on
julkaistu Kivijärven kunnan kotisivulla 6.3.2020 sekä Viispiikkinen -
lehdessä  11.3.2020.

Hallintosääntö § 43 Esityslista 

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

Hallintosääntö 49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai
nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan
läsnä olevat  valtuutetut  puheenjohtaja  toteaa esteen ilmoittaneet
valtuutetut  ja  läsnä  olevat  varavaltuutetut  sekä  onko  kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Nimenhuudon  jälkeen  saapuvan  valtuutetun  on  ilmoittauduttava
välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on
ilmoitettava  puheenjohtajalle.  Kun  varavaltuutettu  osallistuu
kokoukseen ja  asianomaisen vaaliliiton,  puolueen tai  yhteislistan
valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi
varavaltuutetun tilalle. 

Kuntalain 103 § Päätösvaltaisuus Valtuusto on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Liitteenä nro 1 on nimenhuutoluettelo.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä todettiin  olevan  läsnä  12
valtuutettua.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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Marjatta Liimataisella oli poikkeustilan määrittelemään ikään liittyvä
este ja Risto Holmilla sairauseste. Riitta Sarén ilmoitti esteestä klo
18.56.

Puheenjohtaja  kutsui  Sarénin  tilalle  keskustan  ensimmäisen
varavaltuutettu Maire Hautasen.

Liimataiselle ja Holmille ei ollut kutsuttavissa varavaltuutettua.

Varavaltuutetulla  täydennetyssä  valtuustossa  oli  läsnä  13
valtuutettua.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 2
23.3.2020

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Olavi Hakkaraisen ja Antti Urpilaisen vuorollaan tekemien esitysten
mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Jussi  Korpi  ja  Kari
Pitkänen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUTETTUJEN VUODEN 2019 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET  

Khall § 12
3.2.2020

Hallintosääntö 74 § Valtuutettujen aloitteet 

Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan
puheenjohtajalle.

Aloite  on  sitä  enempää  käsittelemättä  lähetettävä
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuusto  voi  päättää,  että  aloitteessa  tarkoitetun  asian
valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen  on  vuosittain  huhtikuun  loppuun  mennessä
esitettävä  valtuustolle  luettelo  valtuutettujen  tekemistä  ja
kunnanhallitukselle  lähetetyistä  aloitteista,  joita  valtuusto  ei
edellisen  vuoden  loppuun  mennessä  ole  lopullisesti  käsitellyt.
Samalla  on  ilmoitettava,  mihin  toimenpiteisiin  niiden  johdosta  on
ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Varavaltuutettu Airi Sorsamäen valtuustoaloite 17.12.2018 § 37:

”Esitän,  että  kunta  ajaisi  asiaa  Tielaitokseen  päin  niin,  että
saataisiin valaistus Yläpään tienhaaraan.

Perustelen asiaa sillä, että tienhaara on kahden kantatien risteys,
joka tarvitsee valaistusta. Kunnan imagon kannalta sillä olisi myös
merkitystä.”

Aloitteen käsittely on kesken (khall 4.3.2019 §24)

Asian käsittely:

Asia  on  ollut  esillä  liikenneturvallisuustyöryhmässä  20.2.2019  ja
myös  maastokäynti  on  tehty  paikalle.  Asia  on  yhtenä
kehittämisasiana liikenneturvallisuusselvityksessä.

Aloitteen käsittely on kesken.

Valtuutettu Antti Urpilaisen valtuustoaloite 17.06.2019 § 23:

”Kuntatiedotteen paperiversion säilyttäminen jatkossakin

Kaikilla  kuntalaisilla  ei  ole  internet  yhteyttä  erityisesti  ikäihmisten
tiedonsaanti tapahtumista ja tiedotteista.”

Asia lähetettiin hallinto-osastolle valmisteltavaksi.

Asian käsittely:

Kunnanvaltuuston päätös 16.12.2019 §37: Kuntatiedote postitetaan
paperiversiona kuten tähänkin saakka.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  saattaa  hallintosäännön  §:n  74  mukaisesti
valtuustolle  tiedoksi  vuoden  2019  aikana  valtuutettujen  tekemät
aloitteet ja niiden käsittelyn.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 3
23.3.2020

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sivltk § 84
22.10.2019
liite 26

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  hallitus  on
kokouksessaan  6/29.8.2019  §  74  käsitellyt  uutta
perussopimusluonnosta  ja  päättänyt  pyytää  jäsenkuntien
valtuustoilta kannanottoa luonnoksesta 15.11.2019 mennessä.

Hallituksen  pöytäkirjassa  todetaan,  että  kuntayhtymän
perussopimusta  ollaan  uudistamassa  vastaamaan  kuntalakia  ja
ammatillisen  koulutuksen  reformin  mukanaan  tuomia  muutoksia.
Pohjana on käytetty Kuntaliiton perussopimusmallia ja lakipalvelua.

Uutta sopimusluonnoksessa on maininta kuntayhtymän johtajasta
sekä omistajaohjaus ja konserniohje.

Jäsenkuntien  valtuutettujen  lukumäärä  määräytyy  jäsenkunnan
asukasluvun mukaisesti, kuten nykyisessä perussopimuksessa.

Valtuuston kokousten päätösvaltaisuus pysyy ennallaan (2/3 läsnä
olevista  valtuutetuista).  Jäsenten äänimäärää on yksinkertaistettu
siten,  että  kullakin  jäsenkunnalla  on  edustajiensa  lukumäärää
vastaava  äänimäärä,  joka  jakautuu  tasan  saapuvilla  olevien
valtuutettujen kesken.

Luonnoksen pykälässä 18 on mainittu jäsenkuntien peruspääomat
euroina ja prosentteina [Kivijärvi 70 569,05 euroa / 1,99 prosenttia].

Talouden ja toiminnan seurantaa ja jäsenkunnille raportointia (§ 21)
sekä   ylijäämän  (§  22)  /  alijäämän  (§  23)  käsittelyä  koskeviin
pykäliin on tehty täsmennyksiä.

Kokouksessaan   29.8.2019  hallitus  päätti  lisäksi  esittää
perussopimusluonnoksen  16.  pykälään  lauseen:
”Neuvottelumenettelyn toteuttamiseksi jäsenkunnat voivat perustaa
yhteisen ohjausryhmän tai neuvottelukunnan”.

- - - 

Kuntalain  57.  pykälän mukaan perussopimusta voidaan muuttaa,
jos  vähintään kaksi  kolmannesta  jäsenkunnista  sitä  kannattaa  ja
niiden  asukasluku  on  vähintään  puolet  kaikkien  jäsenkuntien
yhteenlasketusta   asukasluvusta.  Perussopimus  astuu  voimaan,
kun tarvittava määrä jäsenkuntia on hyväksynyt sen.

- - -

Perussopimusluonnosliitteessä on mukana lisätietoa valtuutettujen
äänivaltaan liittyen (kirje 10.10.2019).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 19
5.2.2020
liite 5

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  antaa  mahdollisen  oman  kannanoton
sopimusluonnoksesta  ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian
käsittely jatkuu kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

Päätös:

Sivistyslautakunnalla ei ole kommentoitavaa sopimusluonnoksesta
ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian  käsittely  jatkuu
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

- - - - - 

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän
valtuusto/Jouni  Kurkela  on  pyytänyt  28.10.2019  kuntia
keskeyttämään  perussopimuksen  käsittelyn,  koska  kunnille
toimitetaan sopimuksesta uusi, korjattu versio.

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  hallitus  on
käsitellyt  perussopimuksen  uutta  versiota  kokouksessaan
12.12.2019  §  119  ja  päättänyt  lähettää  sopimusluonnoksen
jäsenkuntiin  kommentoitavaksi  ja  käsiteltäväksi  kuntalain
mukaisesti.

Keskustelua  herättänyt  pykälä  seitsemän (jäsenten äänivalta)  on
perussopimusluonnoksessa palautettu vastaamaan pääsääntöisesti
voimassa  olevaa  perussopimusta  eli  kunnasta  kotoisin  olevien
opiskelijoiden  lukumäärä  vaikuttaa  kunnan  äänimäärään  ja
lasketaan kolmen edellisen vuoden keskiarvosta.

Muut muutokset on käyty läpi kokouksessa 22.10.2019 § 84.

Sivistysjohtaja päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  esittää  kunnanhallitukselle  ja  edelleen
kunnanvaltuustolle,  että  se  hyväksyy  Äänekosken  ammatillisen
koulutuksen  kuntayhtymän  uuden  perussopimusluonnoksen  (hal
10/12.12.2019 liite nro 1).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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-------------

Khall § 25
2.3.2020
Liite nro 3

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  hyväksyy
liitteenä  3  olevan  Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen
kuntayhtymän uuden perussopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 4
23.3.2020
Liite nro 2

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ERON  MYÖNTÄMINEN  TARKASTUSLAUTAKUNNAN  JÄSENYYDESTÄ  HANNU
SEPPOSELLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN SEKÄ
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Khall § 30
2.3.2020
Liite nro 8

Hannu Sepponen pyytää eroa  tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
liitteen 8  anomuksella.

Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 75 § Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3)  henkilö,  joka  on  kunnanhallituksen  jäsenen,  kunnanjohtajan,
pormestarin  tai  apulaispormestarin  hallintolain  (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
läheinen;

4)  henkilö,  joka  on  kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen  kunnanhallitukseen  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)  välittömästi  kunnanhallituksen  alaisena  toimiva  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2)  henkilö,  joka  on  kunnanhallituksen  tehtäväalueella  toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)  kunnan  palveluksessa  oleva  henkilö,  joka  lautakunnan
esittelijänä  tai  muuten  vastaa  kunnanhallituksen  käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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tai  säätiössä,  jos  kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön  edunvalvonnasta  asianomaisessa  kunnassa
huolehtivan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Vaalikelpoinen  ei  myöskään  ole  henkilö,  joka  yhteisön
neuvottelijana  tai  muussa  vastaavassa  ominaisuudessa  vastaa
edunvalvonnasta.

Enemmistön  kunnanhallituksen  jäsenistä  on  oltava  muita  kuin
kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan  yhteisön  tai  säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan  toimielimen
jäseneen.

Kuntalain 121.1 mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  Hannu  Sepposelle
myönnetään  ero  tarkastuslautakunnan  jäsenyydestä  ja  valitsee
hänen tilalleen jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Kunnanvaltuusto  valitsee  varapuheenjohtajaksi
tarkastuslautakunnan jäsenistä valtuutetun.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 5
23.3.2020
Liite nro 3

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kari  Pitkäsen  esityksestä  tarkastuslautakunnan  jäseneksi  valittiin
Antti  Urpilainen,  joka  valittiin  myös  lautakunnan
varapuheenjohtajaksi.

Tiedoksi                          Hannu Sepponen
                                       Antti Urpilainen
                                       Tarkastuslautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 

Khall § 33
2.3.20120
Liite nro 9

Kivijärven  kunta  on  taannut  vuonna  2015  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  Kuntarahoitukselta  ottaman  1.710.588  €
suuruisen  lainan  nro  17893/15  Kivijärven  kunnan  alueelle
rakennettuun  laajakaistaverkkoon  osana  Laajakaista  kaikille-
valtakunnallista  hanketta.  Lainan  jäljellä  oleva  pääoma  on
1.708.588,00 euroa.

Koska  yhtiö  ei  ole  saanut  viestintävirastolta  hakemiaan
laajakaistatukia, yhtiö on hakeutumassa talousvaikeuksiensa vuoksi
yrityssaneeraukseen,  minkä  johdosta  Kuntarahoitus  tulee
irtisanomaan  lainan  kunnan  maksettavaksi  omavelkaisena
takaajana.

Liitteenä  9  on  Kuntarahoituksen  lainatarjous  pitkäaikaisesta
rahoituksesta. 

Hankintalakia  ei  lain  9  §  mukaan  sovelleta  hankintayksikön
hankkiessa rahaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kivijärven kunta ottaa sen
Kuntarahoitukselle  takaaman  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n
lainan nro  17893/15  maksamiseksi  Kuntarahoitukselta  velallisena
1.708.588 euron suuruisen pitkäaikaisen talousarviolainan lisättynä
maksamattomana  olevalle  pääomalle  kertyneillä  koroilla,
viivästyskoroilla,  kuluilla  ja  palkkioilla  sekä  velkakirjaehtojen
mukaan maksettavilla muilla erillä, takausvelan maksupäivään asti.

Lainan   luottoaika  on  15  vuotta  ja   korko  10  vuoden  viitekorko
lisättynä  0,480  %-yksikön  marginaalilla (Kuntarahoituksen
rahoitustarjouksen mukaisesti). 

Kunnanjohtaja  valtuutetaan  allekirjoittamaan Kivijärven  kunnan  ja
Kuntarahoituksen  välinen  lainan  velkakirja  ja  sopimaan  muista
velan  ehdoista  sekä  siitä,  että  nostettavalla  lainalla  maksetaan
Kivijärven kunnan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainaan nro
17893/15  liittyvä  takausvelka  Kuntarahoituksen  esittämän
takaussaatavalaskelman mukaisesti. 

Päätös: 

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 2. vpj. Kari Holm.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

------------------------------------
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Kvalt § 6
23.3.2020
Liite nro 4

Päätös:

Erkki  Leppänen  poistui  paikaltaan  esteellisenä  asian  käsittelyn
ajaksi.

Puheenjohtaja kutsui keskustan toisen varavaltuutettu Erja Moision
osallistumaan kokoukseen Leppäsen tilalle tämän asiakohdan ajan.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tarkltk § 29
16.12.2019

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan
on  tehtävä  sidonnaisuusilmoitus  johtotehtävistään  sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa  yhteisöissä,  merkittävästä  varallisuudestaan  sekä  muista
sidonnaisuuksista,  joilla  voi  olla  merkitystä  luottamus-  ja
virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa  sidonnaisuuksista  koskee kunnanhallituksen
ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan  toimielimen  jäseniä,  valtuuston  ja  lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja  apulaispormestaria  sekä  kunnanhallituksen  ja  lautakunnan
esittelijää.  Ilmoitus  on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä,
kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus  tehdään tarkastuslautakunnalle,  joka  valvoo
ilmoitusvelvollisuuden  noudattamista  ja  saattaa  ilmoitukset
valtuuston  tiedoksi.  Kunnan  on  pidettävä  sidonnaisuuksista
rekisteriä  yleisessä  tietoverkossa,  jollei  salassapitoa  koskevista
säännöksistä muuta johdu.

Puheenjohtaja: 

Tarkastuslautakunta  päivittää  sidonnaisuusrekisteriä  muutosten
osalta ja julkaisee päivitetyn rekisterin kunnan kotisivuilla sekä saat-
taa muutokset valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Julkaistaan ilmoi-
tukset  kunnan  kotisivuilla  sekä  saatetaan  muutokset  valtuustolle
tiedoksi.

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

Kvalt § 7
23.3.2020

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 8
23.3.2020

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 9
23.3.2020

Päätös:

Valtuusto kiinnitti huomiota tiedottamiseen koronan aiheuttamassa
poikkeustilanteessa.
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