KIVIJÄRVEN KUNTA

Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
Kokousnumero

2 / 2020

Aika
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LIITE

§ 10
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§ 11

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 12
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019

§ 13
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TEKNISEN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2019

§ 14
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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

§ 15

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

§ 16

KIIREELLISET ASIAT

§ 17

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä:

Kunnanvirastolla 22.06.2020 klo 9.00-15.00
MERK. Eeva-Liisa Tobiasson
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KIVIJÄRVEN KUNTA

Nro

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

2 / 2020

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

Maanantaina 15.06.2020 klo 19.00 – 20.41

KOKOUSPAIKKA

Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi

x

Holm Kari

- Holm Risto

x

Kalmari Anne

x Kauppinen Asko

x

Liimatainen Marjatta

x Korpi Jussi

x

Leppänen Erkki

x Minkkinen Timo

x

Pitkänen Kari

x Rekonen Teuvo

x

Sagulin Seppo

x Sarén Riitta

x Tobiasson Eeva-Liisa

x Urpilainen Antti
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Hertteli Jukka, tekninen johtaja
Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja
Moisio Erja, kunnanhallituksen jäsen
( ), kirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 10

ASIAT

§ 12 - 17

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 11

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjapitäjä

Eeva-Liisa Tobiasson

Pekka Helppikangas

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 17.06.2020
Allekirjoitukset

Riitta Saren
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Kari Pitkänen

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 22.06.2020
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Allekirjoitus

Sivu

17

KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.06.2020

18

KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt § 10
15.6.2020

Liite nro 5

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 4.6.2020 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 1.6.2020.
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 5 on nimenhuutoluettelo.
Päätös:
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä todettiin olevan läsnä 14
valtuutettua.
Risto Holm oli ilmoittanut esteestään eikä SDP:n valtuustoryhmällä
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ollut kutsuttavissa varavaltuutettua hänen tilalleen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt § 11

Ehdotus:

15.6.2020

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.
Päätös:
Hakkaraisen ja Urpilaisen vuorollaan tekemien esitysten mukaisesti
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Sarén ja Kari Pitkänen.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019
Tarkltk § 12
25.5.2020

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta
antaa
valtuustolle
kultakin
vuodelta
arviointikertomuksen,
jossa
esitetään
arvioinnin
tulokset.
Arviointikertomus
käsitellään
valtuustossa
tilinpäätöksen
yhteydessä.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2019
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksy arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2019
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta
esittää,
että
kunnanvaltuusto
pyytää
kunnanhallitukselta lausunnon arviointikertomuksessa esitettyihin
havaintoihin syyskuun 2020 loppuun mennessä.
-------------------------------

Kvalt § 12
15.6.2020

Liite nro 6

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi
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TEKNISEN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
Teknltk § 24
16.04.2020

Liite nro 4

Lautakunta antaa kunnahallitukselle kertomuksen toiminnastaan
kultakin kalenterivuodelta. Toimintakertomuksessa annetaan
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on liitteenä 4.

Tekninen osasto
TA 2019

Käyttö

Käyttö %

Ulkoinen

279910

317878

176

Ulkoinen+sis.

-217200

-15642

7,2

Ulkoisten nettototeutuma oli 176 %. Nettototeutuma sisäisten
kanssa oli 7,2 %. Ulkoiseen nettoon verrattuna sisäiset tulot
kääntävät teknisen osaston toteutuman plussalle (mm. ateria- ja
vuokratuotot). Sompalanpuiston ja Kukkoniemen osalta kirjattiin
tappiota 125 888,23 € ja Peltokankaan maanmyynnistä (Fingrid) tuli
voittoa 6 600 €. Yhteensä tappiota kirjattiin 119 288,23 €., joka
pienentää Teknisen osaston tulosta. Metsän myyntitulot olivat
28.465,71 €. Talousarvioon oli varattu myyntituloja 60.000 €.
Peltokankaalla kuntoradan ympäristön hakkuut saatiin päätökseen
keväällä 2020. Hakkuita ei voitu suorittaa hiihtokauden aikana.
Tekninen johtaja:
Lautakunta
hyväksyy
teknisen
osaston
vuoden
2019
toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen ja esittää sen
edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
Orvokki Karstinen saapui kokoukseen klo 18.33.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus/-valtuusto

------------------------------Khall § 70
1.6.2020

Liite nro 21

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus:
Tekninen osasto talousarvion muutokset 2019:
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Tekninen lautakunta on hyväksynyt teknisen osaston vuoden 2019
toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen ja esittää sen
edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Talousarvion toteutuma on poikennut vuoden 2019 talousarviosta
seuraavasti:
Kiinteistötoimi ylitykset menoissa:
•
6 600 € myyntivoitto Peltokangas (Fingrid)
•
100 800 € myyntitappio Sompalanpuisto rivitalot
•
25 090 € myyntitappio Kukkoniemi asunto
•
Näistä kertyy kiinteistötoimen 119 290 € ylitys menoissa
Ruokahuolto ylitys menoissa:
•
26 100 €
ylitys palkkamenot
•
5 200 €
ylitys elintarvikkeet
•
2 700 €
ylitys puhdistusaineet
•
14 100 €
ylitys kalusto (auton hankinta ja keittiön
pienkoneita)
•
8 600 €
ylitys muu materiaali + poltto- ja voiteluaineet
(auto)
•
Näistä kertyy ruokahuollon 56 700 € ylitys menoissa.
Menoissa näkyvät lisäyksenä ajoneuvon hankinta sekä
poltto- ja voiteluainekulut. Vastaavasti on myös menon
vähennystä
tapahtunut
kilometrikorvausten
osalta.
Muutokset ovat osa toiminta muutosta (talousarvion
tekstiosa). Toimintamuutos on suunniteltu siten, että jatkossa
oman auton käytöstä ei makseta kilometrikorvauksia vaan
ruoka kuljetetaan omalla kalustolla. Ajoneuvo on otettu
kertapoistona vuoden 2019 käyttötalousosaan.
•
Ruokahuollon työntekijöiden sijaisuuksia on ollut normaalia
enemmän. Viikonlopun ruoankuljetuksien määräraha on
varattu kotihoidon tukipalvelut momenttiin ja niiden
toteutuneet kustannukset on siirretty ruokahuollolle ja
edelleen laskutettu Sotelta. Siirto näkyy n. 11 500 €
lisäyksenä palkkakuluissa.
Infra- ja tukipalvelut alitus tuloissa:
•
31 500 €
alitus metsänmyynnissä (kirjattu vuodelle 2020)
•
17 600 €
alitus
liittymämaksut
rakentamiskuluineen
(haavoittuvuus toiminnassa)
•
23 600 €
alitus kaukolämpö (lämmönkulutus normaalia
pienempi)
•
Näistä kertyy infra- ja tukipalveluiden 72 700 € alitus
tuloissa.
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Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen osaston talousarviomuutokset ja
esittää niitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------Kvalt § 13
15.6.2020

Liite nro 7

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

15.06.2020

25

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
Khall § 37
6.4.2020

Liite nro 11

Kuntalain 113 § /Tilinpäätös:
”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä.
Kunnanhallituksen
on
saatettava
tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan
tuloksesta,
taloudellisesta
asemasta,
rahoituksesta
sekä
toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat
kunnanjohtaja tai pormestari.”

kunnanhallituksen

jäsenet

sekä

Kuntalain 114 § / Konsernitilinpäätös:
”Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee
laatia
ja
sisällyttää
tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös.
Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan
tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja
tuloslaskelmien
sekä
niiden
liitetietojen
yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen
sisällytetään
lisäksi
konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntayhtymän
tilinpäätös
yhdistellään
jäsenkunnan
konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta
joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.”
Kuntalain 115 § / Toimintakertomus:
”Toimintakertomuksessa
on
esitettävä
selvitys
valtuuston
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös
annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta
kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
Pöytäkirjan tarkastus
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järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos
kunnan
taseessa
on
kattamatonta
alijäämää,
toimintakertomuksessa
on
esitettävä
selvitys
talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa
tilikauden tuloksen käsittelystä.”

tehtävä

esitys

Kuntalaki 123 § / Tilintarkastajan tehtävät
”Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin
tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on
tarkastettava:
1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten
mukaisesti;
2. antavatko
kunnan
tilinpäätös
ja
siihen
kuuluva
konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta
ja toiminnasta;
3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4. onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan
antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.
Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on
ilmoitettava
viipymättä
kunnanhallitukselle
annettavassa
tilintarkastuspöytäkirjassa.
Tilintarkastuspöytäkirja
annetaan
tiedoksi tarkastuslautakunnalle.”
Liitteenä 11 on toimintakertomus ja tilinpäätös 2019.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kivijärven
kunnan toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen
käsittelyn
2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi
3. saattaa
Pöytäkirjan tarkastus

tilinpäätöksen

tarkastuslautakunnan

valmistelun
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jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:
Anne Kalmari saapui kokoukseen klo 18.40.
Asia päätettiin yksimielisesti jättää
kokoukseen, joka pidetään 20.4.2020.

pöydälle

seuraavaan

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

Khall § 46
20.4.2020

Liite nro 13

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------

Tarkltk § 11
25.5.2020

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

HYVÄKSYMINEN

JA

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja
voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen
tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää
vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on
hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on
tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa
tehdystä
muistutuksesta
asianomaisen
selitys
sekä
kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä
tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen
valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2019 hallinnon ja
tilinpäätöksen tarkastamisen. Tilintarkastuskertomus jaetaan
kokouksessa.
Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille
tarkastetulta tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalain
125 §:ssä tarkoitettuja muistutuksia, joten siitä ei ole tarpeen
hankkia asianomaisilta tilivelvollisilta selityksiä tai lausuntoa.
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Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta päättää:
-

Esittää tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi

-

Esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös
hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös:
Hyväksyttiin.
---------------------------------Kvalt § 14
15.6.2020

Liite nro 8

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
Tarkltk § 13
25.5.2020

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
saattaa muutokset valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
-----------------------------------

Kvalt § 15

Päätös:

15.6.2020

Valtuusto merkitsi muutokset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
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KIIREELLISET ASIAT
Kvalt § 16

Päätös:

15.6.2020

Valtuusto kävi keskustelun laajakaistayhtiöiden tämän hetkisesti
tilanteesta.
Omistajakuntien päättäjille järjestetään elokuussa 2020 infotilaisuus KSVH:n Oy:n saneerausmenettelystä.

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kvalt § 17

Päätös:

15.6.2020

Valtuusto kävi keskustelun kunnan ruokapalveluiden järjestelyistä,
joiden sisältönä on ruokapalvelumarkkinoiden saattaminen EU:n
kilpailuneutraliteettisäännösten
mukaiseksi,
paikkakunnan
ravitsemusliikkeiden yrittämisen esteiden poistaminen sekä kunnan
oman ruokapalvelutuotannon edellytysten varmistaminen.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

