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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 97

ASIAT § 99 - 114

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 98

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen § 113

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  7.9.2022
Allekirjoitukset

Kari Holm Riitta Sarén

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  12.9.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 97
5.9.2022

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/keskusarkiston
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 98
5.9.2022

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  10.12 mukaan  pöytäkirja
tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.  Puheenjohtajan  ja
pöytäkirjantarkastajien  on  allekirjoitettava  sekä  pöytäkirjan
kansilehti  että  tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan
osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Kari  Holmin ja  Riitta  Sarénin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkiston
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SOTE-KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS

Khall § 99
5.9.2022
Liitteet nrot 35-36

Sote-kuntayhtymän perussopimuksen 8-kohdan mukaan

Kuntayhtymän  purkamisesta  päättävät  jäsenkuntien  valtuustot.
Kuntayhtymän  purkautuessa  yhtymähallitus  huolehtii
loppuselvityksestä,  elleivät  jäsenkunnat  sovi  muusta  järjestelystä.
Kuntayhtymän varat, jota ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja
velkojen  suorittamiseen  eikä  sitoumusten  täyttämiseen,  jaetaan
jäsenkunnille  jäsenosuuksien  suhteessa.  Jos  kustannusten  ja
velkojen  suorittamiseen  sekä  sitoumusten  täyttämiseen  tarvittava
määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suoritavat erotuksen edellä
mainittujen osuuksien suhteessa.

Kuntalain 56.1 § Kuntayhtymän perussopimus 

Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 

9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta

Sote-kuntayhtymän  hallitus toteaa  purkuprosessia  koskevan
esityksensä 25/2022 perusteluina:

Perussopimuksessa on sovittava,  miten kuntayhtymä puretaan ja
loppuselvitys  suoritetaan.  Kuntayhtymä  puretaan  jäsenkuntien
valtuustojen  päätöksillä.  Kun  jäsenkunnat  ovat  päättäneet
purkamisesta,  noudatetaan  perussopimuksessa  sovittua
menettelytapaa.  Perussopimuksessa  määrätty  toimielin  päättää
loppuselvityksestä. Loppuselvitykseen liittyviä asioita valmistelevat
henkilöt  valitsee  ja  palkkaa  yhtymähallitus  tai  muu
perussopimuksesssa  nimetty  toimielin  siihen  varattujen
määrärahojen puitteissa. Kuntayhtymän purkamisen yhteydessä voi
olla tarpeen laatia erillinen purkamissopimus.

Loppuselvityksessä  sovitaan,  miten  jäsenkunnat  vastaavat
kuntayhtymän  sitoumuksista.  Koska  kuntayhtymä  on  perustettu
jäsenkuntien  valtuustojen  hyväksymällä  sopimuksella,
kuntayhtymän  purkamisesta  päättäminen  ja  mahdollisen
purkamissopimuksen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat
jäsenkuntien  valtuustoille.  Valtuustojen  hyväksymässä
purkamissopimuksessa  voidaan  varojen  ja  velkojen  sekä
omaisuuden  jakamisesta  tarvittaessa  sopia  tarkemmin  kuin
perussopimuksessa on määritelty. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat
hyväksyneet  loppuselvityksen,  kuntayhtymä  on  katsottava
purkautuneeksi.

Jos  purkautuvan  kuntayhtymän  viimeinen  tiiinpäätös  ja
vastuuvapausasia käsitellään niin, että asiat viedään kuntayhtymän
kaikkien  kuntien  valtuustoihin,  esityksen  valtuustolle  tekee
muodollisesti kunkin kunnan oma tarkastuslautakunta. Sisällöllisesti
esitys  kuitenkin  perustuu  lakanneen  kuntayhtymän

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkiston
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tarkastuslautakunnan valmisteluun.

Sote-kuntayhtymä  on  neuvotellut  Saarijärven  kaupungin  kanssa
siitä,  että  se  ottaisi  vastuulleen  kuntayhtymän  purkuprosessin
toimenpiteet.

Liitteenä  35  on  Toimenpide-  ja  asiakirjaluettelo,  joka  sisältää
selostuksen purun selvitysvaiheesta ja päätöksentekoprosessista.

Yhtymävaltuusto  esittää  päätöksessään  17/2022  Sote-
kuntayhtymän  jäsenkunnille  Sote-kuntayhtymän  purkamista  ja
purkusopimuksen allekirjoittamista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhalliltus esittää valtuustolle Sote-kuntayhtymän purkamista
ja liitteen 36 mukaisen purkusopimuksen solmimista. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkiston
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KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Khall § 94
27.6.2022

Kirjanpitäjän  tehtäviin  kuuluu  kunnan  kirjanpito,  myynti-  ja
ostoreskontran  hoitaminen,  talousarvion,  tilinpäätöksen  ja
konsernitilinpäätöksen  laadinta,  tilastointi,  raportointi,
arvonlisäverotukseen  ja  muuhun  talouteen  ja  kuntakonserniin
liittyvät  tehtävät.  Pääkirjanpitäjä  toimii  taloushallinto-ohjelmiston
pääkäyttäjänä  sekä  osallistuu  uusien  taloushallintoon  liittyvien
ohjelmistojen  hankinta-  ja  käyttöönottoprojekteihin.  Kunnassa  on
käytössä ProEconomica Premium -kirjanpito-ohjelma.

Odotamme  tehtävään  valittavalta  soveltuvaa  taloushallinnon
koulutusta (esim. taloushallinnon tradenomi, merkonomi, merkantti)
sekä kokemusta kunnan pääkirjanpidosta. Arvostamme kokemusta
julkisyhteisön taloushallinnon tehtävistä ja ProEconomica -ohjelman
käytöstä.  Tehtävänkuva  vaatii  laaja-alaista  ammattitaitoa,
tietoteknistä  osaamista,  numerotarkkuutta,  järjestelmällisyyttä,
kykyä  itsenäiseen  työskentelyyn  sekä  hyviä  yhteistyötaitoja  ja
luottamuksellisuutta.  Kirjanpitäjän  on  hallittava  keskeinen  työhön
liittyvä lainsäädäntö.

Työaika  on  yleensä  toimistotyöaika  (viikkotyöaika  36h  15min)
liukuvalla työajalla. Kiirehuiput toistuvat ajoittain ja vaativat hyvää
paineensietokykyä  (esim.  osavuosikatsaukset,  tilinpäätös,
talousarvio).

Toimi  on  vakituinen ja  siinä  noudatetaan 6  kuukauden koeaikaa.
Lääkärintodistus terveydentilasta on esitettävä 30 päivän kuluessa
valitsemispäätöksen  tiedoksisaannista.  Työn  aloitus
mahdollisimman  pian,  jotta  perehdytys  saadaan  viivytyksettä
käyntiiin.

Hakuaika päättyy maanantaina 1.8.2022 klo 15.00. Lisätietoja antaa
kirjanpitäjä Päivi Hakkarainen puh. 044 459 7825 ja kunnanjohtaja
Pekka Helppikangas puh. 044 459 7800.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  vahvistaa  kirjanpitäjän  toimen  hakuilmoituksen  ja
pätevyysvaatimukset edellä selostetun mukaiseksi.

Hakuilmoitus  julkaistaan  kunnan  kotisivuilla  ja  työmarkkinatori.fi-
sivustolla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                  Kunnanjohtaja

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkiston
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Khall § 100
5.9.2022

Hakuilmoitus  on  ollut  nähtävillä  tyomarkkinatori.fi-sivustolla  ja
kunnan kotisivuilla ajalla 28.6.-1.8.2022. 

Toimeen tuli kolme hakemusta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää haastatteluista.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti kutsua (  )  ja ( ) haastatteluun 12.9.2022 klo 16.30
alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneeseen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkiston
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KUNNAN TALOUS HYVINVOINTIALUEIDEN PERUSTAMISEN JÄLKEEN

Khall § 101
5.9.2022
Liite nro 37

Kunnanvaltuusto  on  vuoden  2021  tilintarkastuskertomuksessa
esittänyt  pyydettäväksi  syyskuuhun mennessä kunnanhallitukselta
talouden ja toiminnan suunnitelman, jossa selkeästi analysoidaan,
mitkä  ovat  kunnan  talouden  toiminnan  raamit  ja  mahdollisuudet
hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen.

Liitteenä 37  on Kuntaliiton tekemä Uuden kunnan talouskehikko,
johon on merkitty kuntien tulevat nettokäyttökustannukset vuodelta
2020.

Nettokäyttökustannukset  kuvaavat  kuntien  verorahoituksella
katettavaa  osuutta  palveluiden  kustannuksista.  Kustannuksia
laskettaessa  bruttokustannuksista  on  vähennetty  toimintatuotot
kuten  myynti-  ja  maksutuotot.  Nettokäyttökustannukset  vastaavat
tuloslaskelman  toimintakatteen  ja  poistojen  summaa  siten,  että
niissä  on  huomioitu  myös  kustannuslaskennalliset  erät  kuten
sisäiset vuokrakulut ja vyörytyserät.

Kehikossa  on  työllisyyden  ja  elinkeinoelämän  edistämisen
tehtävässä  huomioitu  arvio  valtiolta  kunnille  siirtyvien  tehtävien
kokonaiskustannuksista.  Tämän  lisäksi  lukuihin  sisältyy  arvio
kuntien  nykyisistä  panostuksista,  jotka  säilyvät  osana
palvelukokonaisuutta jatkossakin.

Kunnan  talous  riippuu  jatkossakin  valtion  toimeksiantotaloutena
valtion tekemistä verotus-  ja  valtionosuuspäätöksistä.  Vuosi  2023
on arvioitu olevan yleisesti vahva kuntasektorilla aiempien verojako-
ja valtionosuuspäätösten häntien ansiosta. 

Kivijärven  vuoden  2023  tuloksen  on  talousarvioraamissa  arvioitu
olevan  ylijäämäinen  688  830  €.  Tässä  on  huomioitu
hyvinvointialueelle  siirtyvä  sote,  pelastustoimi  ja   kaksi  keittäjää
sekä kuraattori tuloineen ja menoineen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  antaa  tiedoksi  taloudenarviointiperusteet
valtuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkiston
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SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA 2022

Khall § 102
5.9.2022

Sisäinen  valvonta  on  organisaation  johdon  tekemää  tai  johdon
lukuun  tehtyä  omavalvontaa.  Sen  avulla  varmistetaan,  että
organisaatio toimii halutulla tavalla ja johto saa riittävästi luotettavaa
tietoa organisaatiosta sekä sen toiminnasta ja tuloksista.

Kunnan  sisäinen  valvonta  ja  riskienhallinta  perustuvat  valtuuston
vahvistamiin  sisäisen  valvonnan  ja  riskienhallinnan  perusteisiin
sekä sisäisen valvonnan suunnitelmaan.

Vuoden 2022 sisäisen valvonnan kohteena on 

ALUE                                VALVONTAKOHTEEN PAINOPISTE

Tietohallinto                       Tietoturva ja -suoja

Hankinnat                          Hankintaprosessi

Varastot                             Varastojen hallinta

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus vahvistaa edellä luetellut alueet, valvontakohteet ja
painopistealueet vuoden 2022 sisäisen valvonnan kohteiksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkiston
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KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 
VUONNA 2022

Khall § 103
5.9.2022
Liitteet nrot 38-39

Kunnan  valtionosuutta  voidaan  kunnan  peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta
harkinnavaraisesti  valtion  talousarvion  rajoissa,  jos  kunta
ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten
vaikeuksien  vuoksi  on  lisätyn  taloudellisen  tuen  tarpeessa.  Sen
arvioinnissa  otetaan  huomioon  myös  paikalliset  erityisolosuhteet.
Harkinnanvaraisen  avustuksen  kriteereissä  huomioidaan  myös
koronakriisin vaikutukset.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt  taloutensa  tasapainottamiseksi  toteutettavia
toimenpiteitä.  Toimenpiteet  aikatauluineen  ja  euromääräisine
vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa
hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun
mennessä,  on  hakemukseen  merkittävä  se,  milloin  valtuusto
käsittelee ne ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi
asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan
talouteen  liittyviä  ehtoja.  Valtionosuuden  korotus  voidaan
seuraavina  vuosina  jättää  myöntämättä  tai  se  voidaan  myöntää
alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole
noudatettu.

Avustuksen myöntämisen ehtona on myös se, että kunta toteuttaa
kuntalain  11  §  mukaisen  arviointiryhmän  ehdotuksen  mukaiset
toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu
ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 11 § mukainen
arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen  valtionosuuden  korotukseen  on  käytettävissä
enintään 10 000 000 €. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun  lain  48.2  §  mukaan  korotusta  on  haettava
valtionvarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

Hakemukset  tulee  toimittaa  perjantaihin  9.9.2022  klo  16.15
mennessä valtiovarainministeriölle annettuun osoitteeseen.

Kirjeen  liitteessä  olevassa  hakemuksessa  tulee  yksilöidä  kaikki
perusteet  ja  erityisolosuhteet,  joita  kunta  pitää  syynä  kuluvan
vuoden  talouden  tasapainottamiseen  liittyviin  ongelmiin.
Perusteluissa  on  syytä  painottaa  sellaisia  tietoja,  joita  ei  voida
saada yleisistä tilastoista.

Kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta  annetun  lain  30.2  §
mukaan  valtionapuviranomainen  voi  asettaa  avustuksen
myöntämiselle  ja  käytölle  muita  kunnan  talouteen  liittyviä  ehtoja.
Edellä  mainitun  lainkohdan  perusteella  ministeriö  asettaa
valtionosuuden  korotuksen  käytölle  seuraavat  ehdot  hyväksytyn
talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi:
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1.  Korotus  ei  saa  aiheutaa  vastaavan  suuruista  kunnan  omassa
päätäntävallassa  olevien  menojen  lisäystä.  Tämä  koskee  sekä
käyttötalous-  että  investointimenoja.  Korotus  on  tarkoitettu
tukemaan kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin
kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.

2.  Korotus  on  tarkoitettu  varautumiseen  niihin  talouden
tervehdyttämistarpeisiin,  jotka  ovat  syntyneet  kunnan  talouden
aikaisemman  kehityksen  johdosta.  Tällaisia  tarpeita  ovat
varautuminen  velanhoitokustannuksiin,  alijäämien  kattamiseen  ja
tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Hakemuksessa  tulee  arvioida  erityisesti  vuoden  2022  tilannetta.
Perusteluissa  tulee  erityisesti  tuoda  esille  ne  toimenpiteet,  joita
kunta on tehnyt tai  on tekemässä poikkeuksellisten tai  tilapäisten
talousongelmien parantamiseksi.

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää
valtiovarainministeriön  esityksestä  valtioneuvosto.  Kuntien
valtionosuuslain  49.6  §  mukaan  korotuksen  maksamisen
ajankohdasta päättää valtiovarainministeriö.  Myönnetyt  korotukset
maksetaan kuitenkin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriön kirje on liitteenä 38.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista avustusta  liitteen
39 mukaisella hakemuksella.

Päätös:

Hakemukseen  lisättiin  teksti  kohta  C5.  Kivijärven  kunta  joutui
alaskirjaamaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausvastuiden
realisoitumisen 1.710.000 € takausvastuut eikä ole saanut tämän
vuoksi harkinnavaraista valtionosuuden korotusta. 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi              Valtiovarainministeriö
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SAARIKAN ALUEEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO

Khall § 104
5.9.2022

Vammaisneuvoston puheenjohtaja ( )  on 3.8.2022 lähettänyt kuntiin
19.5.2022 päivätyn esityksen:

Saarikan alueen vammaisneuvoston kokoonpano

Alueellamme toimii viiden kunnan yhteinen vammaisneuvosto. Sen
jäseninä ovat  yksi  kunnan edustaja  Kannonkoskelta,  Karstulasta,
Kivijärveltä, Kyyjärveltä sekä Saarijärveltä.

Jäsen  Saarijärven  Invalidit  ry:stä,  Saarijärven  seudun
kehitysvammaisten  tuki  ry:stä  (toimialue  Kannonkoski,  Kivijärvi,
Saarijärvi),  Saarijärven  näkövammaisten  kerhosta  (toimialue
Saarikan  kunnat),  Saarijärven  seudun  kuulo  ry:stä  (toimialue
Saarikan  kunnat)  sekä  edustaja  Perusturvaliikelaitos  Saarikasta.
Perusturvaliikelaitos Saarikan toiminta loppuu 31.12.2022.

Olemme  keskustelleet  asiasta  vammaisneuvostossa  19.2.2022.
Tahtotilamme on, että haluaisimme jatkaa nykyisellä kokoonpanolla
mutta eri nimellä.

Pyydämme nyt kuntanne kannanottoa kokoonpanoon.

A.  Haluatteko  perustaa  kuntaanne  oman  lakisääteisen
vammaisneuvoston?

B.  Haluaako  kuntanne  jatkaa  nykyisellä  kokoonpanolla  myös
jatkossa?

Pyydämme ystävällisesti kannanottoa 30.6.2022 mennessä. Meille
jää  syksyllä  aikaa  organisoitua  uudelleen,  jos  se  on  tarpeellista.
Kannanotot pyydämme lähettämään ( ) ja  ( ) 

Kuntalaki 

28 § Vammaisneuvosto

Vammaisten  henkilöiden  osallistumis-  ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava  vammaisneuvosto.  Vammaisneuvosto  voi  olla
useamman kunnan yhteinen.  Vammaisilla  henkilöillä  sekä heidän
omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä
edustus.  Kunnanhallituksen  on  huolehdittava  vammaisneuvoston
toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan
eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön,  asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä  toiminnoista  suoriutumisen  taikka  heidän
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tarvitsemiensa palvelujen kannalta

Laki hyvinvointialueesta 

32 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet

Aluehallituksen  on  asetettava  nuorten  osallistumis-  ja
vaikuttamismahdollisuuksien  varmistamiseksi  hyvinvointialueen
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi
hyvinvointialueen  vanhusneuvosto  sekä  vammaisten  henkilöiden
osallistumis-  ja  vaikuttamismahdollisuuksien  varmistamiseksi
hyvinvointialueen  vammaisneuvosto.  Vaikuttamistoimielinten
jäsenet  valitaan  hyvinvointialueen  kunnissa  toimivien  vastaavien
vaikuttamistoimielinten  jäsenistä  siten,  että  kustakin
vaikuttamistoimielimestä  valitaan  vähintään  yksi  edustaja.  Lisäksi
vaikuttamistoimielimiin  voidaan  valita  muita  henkilöitä.
Aluehallituksen  on  huolehdittava  vaikuttamistoimielinten
toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille  tulee  antaa  mahdollisuus  vaikuttaa
hyvinvointialueen  toiminnan  suunnitteluun,  valmisteluun,
toteuttamiseen  ja  seurantaan  asioissa,  joilla  on  tai  joilla
vaikuttamistoimielin  arvioi  olevan  merkitystä  lasten  ja  nuorten,
ikääntyneen  väestön  tai  vammaisten  henkilöiden  ja  heidän
tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee
ottaa  mukaan  osallistumisen  ja  kuulemisen  kehittämiseen
hyvinvointialueella.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa  kannanottonaan,  että  vaihtoehto  B  eli
jatkaminen nykyisellä kokoonpanolla on käypä jatkossakin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                  ( ) ja ( )      
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TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Khall § 105
5.9.2022

Terveydenhuoltolaki 12 §

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa
toteutettuja  toimenpiteitä,  joilla  vastataan  kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin.  Kuntalaisten  terveydestä  ja  hyvinvoinnista
sekä  toteutetuista  toimenpiteistä  on  raportoitava  valtuustolle
vuosittain,  minkä lisäksi  valtuustolle  on kerran valtuustokaudessa
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan  on  strategisessa  suunnittelussaan  asetettava  paikallisiin
olosuhteisiin  ja  tarpeisiin  perustuvat  terveyden  ja  hyvinvoinnin
edistämisen  tavoitteet,  määriteltävä  niitä  tukevat  toimenpiteet  ja
käytettävä  näiden  perustana  kuntakohtaisia  hyvinvointi-  ja
terveysosoittimia.

Kunnan  on  nimettävä  terveyden  ja  hyvinvoinnin  edistämisen
vastuutahot. Kunnan  eri  toimialojen  on  tehtävä  yhteistyötä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä
yhteistyötä  muiden  kunnassa  toimivien  julkisten  tahojen  sekä
yksityisten  yritysten  ja  yleishyödyllisten  yhteisöjen  kanssa.  Jos
sosiaali-  ja  terveydenhuolto  on  järjestetty  useamman  kunnan
yhteistoimintana,  yhteistoiminta-alueen  on  osallistuttava
asiantuntijana  eri  toimialojen  väliseen  yhteistyöhön  sekä
sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kunnan  terveyden  ja  hyvinvoinnin
edistämisen työryhmään kunnanjohtajan, sivistysjohtajan, teknisen
johtajan ja vapaa-aikaohjaajan sekä Saarikan nimeämän edustajan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Työryhmän jäsenet
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VIISARIN PYYNTÖ KUNTARAHOITUSSITOUMUKSESTA

Khall § 106
5.9.2022

Taustaa 

Leader  Viisari  tarjoaa  toimintaa,  neuvontaa  ja  rahoitusta
paikkakunnan parhaaksi.  Se on paikallisen kehittämisen moottori:
aktivoija, innostaja, rahoittaja ja toteuttaja. Leader Viisari toteuttaa
laatimaansa  paikallista  kehittämisstrategiaa.  Toimintaa  ohjaavat
yhteisölähtöisen  paikallisen  kehittämisen  eli  Leader-toimintatavan
periaatteet:  monialaisuus,  alueperusteisuus,  paikallinen
kumppanuus,  innovatiivisuus,  alueiden  välinen  ja  kansainvälinen
yhteistyö,  alhaalta  ylös  -  lähestymistapa  ja  verkostoituminen.
Leader-toimintatapaa  on  toteutettu  EU:ssa  vuodesta  1991  ja
Suomessa  vuodesta  1996.  Myös  tulevalla  EU:n  rahoituskaudella
2023–2027  Leader-toiminta  kattaa  Manner-Suomessa  kaikki
maaseutualueet.  Leader  Viisarin  alueen  kuntia  ohjelmakaudella
2014-2020 ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi,
Pihtipudas,  Saarijärvi,  Viitasaari  ja  Äänekoski.  Leader-toiminnan
ytimessä  on  ajatus  oman  paikkakunnan  kehittämisestä  yhdessä
asukkaiden  ja  yritysten  voimin.  Tätä  toteutetaan  rahoittamalla
alueen  asukkaiden  ja  yritysten  hankkeita  ja  neuvomalla  niiden
toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa
ja  toimii  hankkeiden  toteuttajien  apuna.  Kaikki  neuvontapalvelut
ovat maksuttomia. 

Ohjelmakauden 2023-2027 kuntaraha 

Kuntarahoitus tähän laskelmaan on jaettu asukasluvun tilanteesta
31.12.2021.Huomioittehan,  että  kuntaraha  laskutetaan  vuosittain
edellisen  vuodenvaihteen  asukaslukujen  perusteella.  Vuosittainen
kuntarahan  kokonaismäärä  määräytyy  MMM:n  myöntämän
rahoituskehyksen mukaisesti. 

Kunta                                                € 

Kannonkoski        2,83 %                   31 713,32 

Karstula                8,14 %                   91 293,72 

Kinnula                 3,41 %                   38 244,67 

Kivijärvi                2,35 %                    26 318,91 

Kyyjärvi                2,66 %                    29 826,48 

Pihtipudas            8,36 %                    93 736,92 

Saarijärvi            19,66 %                  220 493,44 

Viitasaari            13,08 %                  146 665,03 

Äänekoski           39,51 %                  443 115,61 
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                          100,00 %               1 121 408,09 

Päättyneen ohjelmakauden kuntarahat 

Leader  Viisari  on  laskuttanut  kunnilta  päättyneen  ohjelmakauden
kuntarahat  aiempien  sitoumusten  mukaisesti.  Ohjelmakauden
hankkeiden toteutus jatkuu edelleen. Vuoden 2021 aikana ja sen
jälkeen päättyneiden hankkeiden käyttämättä jääneitä varoja ei ole
ollut  mahdollista  uudelleen  budjetoinnilla  saada  takaisin  Viisarin
käyttöön.  Hankkeista  on  tämänhetkisen  tiedon  mukaan  jäänyt
käyttämättä julkista tukea siten, että kuntarahan osuus tästä on n.
42.000 euroa.  Vielä käynnissä olevien hankkeiden osalta summa
täsmentyy, kun hankkeet päättyvät.

Siirtymäkauden kuntarahat 

Leader  Viisari  on  laskuttanut  kunnilta  siirtymäkauden  kuntarahat
aiempien  sitoumusten  mukaisesti.  Maa-  ja  metsätalousministeriö
myönsi  kuitenkin  Viisarille  hieman  haettua  pienemmän
rahoituskehyksen.  Siirtymäkauden  kuntarahaa  on  siten  laskutettu
3.000  euroa  enemmän,  kuin  mitä  siirtymäkauden
rahoituskehykseen olisi tarvittu. 

Kalatalousryhmän kuntaraha 

Leader Viisarin alue on mukana Sisä-Suomen kalatalousryhmässä.
Rahoitukseen on käytetty kuntarahaa. Ohjelmakaudella 2023-2027
kuntarahan  osuus  on  800€/  kunta/  vuosi.  Julkinen  rahoitus
kokonaisuudessaan on 1,5 milj. euroa, josta kuntarahoitus on 10%.

Leader-ryhmänä toimiminen 

Leader-ryhmäksi hakeutuminen ja ryhmän strategiatyö ovat olleet
kaksivaiheinen  prosessi,  jonka  aikana  laadittiin  aluekuvaus  –  ja
analyysin, dynaaminen verkostoanalyysi ja toteutettiin osallistavaa
valmistelua. Leader Viisari hakeutui Leader-ryhmäksi kesällä 2021
ja  paikallinen  kehittämisstrategia  toimitettiin  Maa-  ja
metsätalousministeriöön  kesäkuussa  2022  ja  se  on  luettavissa
osoitteessa
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/12892/Leader_Viisari_Keh
ittamisstrategia_2023-2027.pdf 

Leader  Viisari  ry  pyytää  kuntia  käsittelemään  kuntarahoitukseen
sitoutumisen  ohjelmakaudelle  2023-2027  ja  Kalatalousryhmän
kuntarahoitukseen  sitoutumisen  sekä  toimittamaan  päätöksen
osoitteeseen  viisari@saarijarvi.fi.  Viisari  toimittaa
kuntarahasitoumukset MMM:lle 14.10.2022 mennessä. Päätöksissä
pyydetään huomioimaan ja kirjaamaan:

-  kuntarahasitoumukset  ohjelmakaudelle  2023-2027;  kunnat
sitoutuvat rahoituskehyksen 20% osuuteen (ei euromääräisiä rajoja,
koska  maksuosuudet  vaihtelevat  vuosittain  asukaslukujen
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perusteella)

-  edelliseltä  kaudelta  käyttämättä  jääneiden  kuntarahojen
käyttäminen  ohjelmakauden  2023-2027  kuntarahana;  kunta
sitoutuu siihen, että ohjelmakaudelta 2014-2020 käyttämättä jäävät
kuntarahat voidaan käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana

 - siirtymäkauden laskutettu kuntaraha; kunta sitoutuu siihen, että
siirtymäkauden  ylimääräinen  laskutettu  kuntaraha  3.000  euroa
voidaan käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana

-  kalatalousryhmän  kuntaraha;  kunta  sitoutuu  kalatalousryhmän
kuntarahoitukseen 800€ / vuosi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että 

-  kuntarahasitoumukset  ohjelmakaudelle  2023-2027;   Kivijärvi
sitoutuu rahoituskehyksen 20% osuuteen (ei euromääräisiä rajoja,
koska  maksuosuudet  vaihtelevat  vuosittain  asukaslukujen
perusteella)

-  edelliseltä  kaudelta  käyttämättä  jääneiden  kuntarahojen
käyttäminen  ohjelmakauden  2023-2027  kuntarahana;  Kivijärvi
sitoutuu siihen, että ohjelmakaudelta 2014-2020 käyttämättä jäävät
kuntarahat voidaan käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana

 - siirtymäkauden laskutettu kuntaraha; Kivijärvi sitoutuu siihen, että
siirtymäkauden  ylimääräinen  laskutettu  kuntaraha  3.000  euroa
voidaan käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana

- kalatalousryhmän kuntaraha;  Kivijärvi sitoutuu kalatalousryhmän
kuntarahoitukseen 800 € / vuosi

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Viisari ry.
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KIINTEISTÖ OY KIVIJÄRVEN VIRASTOTALO YLIMÄÄRÄINEN HOITOVASTIKE

Khall § 107
5.9.2022

Yhtiökokous on kokouksessaan 15.6.2022 päättänyt  ylimääräisen
hoitovastikkeen  perimisestä  yhtiön  rästissä  olevien  laskujen
suorittamiseksi.

Kunnalla  on  yhtiössä  2863  osaketta  ja  ylimääräistä  vastiketta
peritään 24,48 € /  osake, mikä tekee yhtiön kunnalle lähettämän
laskussa esittämän mukaisen 72.949,24 € .

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  suorittaa  laskun  mukaisen  72.949,24  €
suuruisen ylimääräisen hoitovastikkeen.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kunnanhallituksen kokouksessa,
johon  kutsutaan  yhtiön  hallituksen  puheenjohtaja  selostamaan
asiaa kunnanhallitukselle.
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VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2024 – 2025 / LAADINTAOHJEET

Khall § 108
5.9.2022
Liite nro 40

Vuoden  2023  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden  2023  talousarvioon  sisältyvät   kuntia  koskettavat
muutokset.

Verotulot  on  arvioitu  Suomen  Kuntaliiton  veroennustekehikon
mukaisiksi.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun alustavan
tiedon  perusteella.   Lopulliset  tiedot  valtionosuuksista  saadaan
vasta loppuvuodesta.

Vuonna 2021 Kivijärven kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. 

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2023  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto    481 000 €
sosiaali- ja terveystoimi               154 €
sivistysosasto   1 610 000 €
tekninen osasto    168 000 €
Yhteensä      2 413 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on  + 688 830 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2023  -  2025  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

    5.9.2022 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet 
  3.10.2022 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
17.10.2022 valtuuston talousarvioiltakoulu 
7.11.2022 osastojen talousarvioesittelyt kunnanhallitukselle
14.11.2022 valtuustokäsittely veroprosentit
  5.12.2022 kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle
12.12.2022 valtuustokäsittely talousarvio

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Osastot
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MAANKAATOPAIKAN PERUSTAMISEN JA ALUEEN KUNNOSTUSTÖIDEN RAHOITUS

Teknltk § 34
09.08.2022
Liitteet nro17- 18

Kivijärven  Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavan
muutos  on  valmistunut  ja  vahvistettu. Kaavassa  on
maankaatopaikasta seuraava maininta:

”Korttelin  71  tonteille  7  ja  8  on osoitettu  alue,  jolle  saa sijoittaa
maankaatopaikan sekä jätteiden välivarastointi-  ja käsittelyalueen
(ej 1)”.‐

Maankaatopaikan  toimintaehdot  on  kuvattu  liitteessä  17
Ympäristölupa  /  Haankallio  /  265-403-89-30  (Ote  pöytäkirjasta
22.02.2022, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta).

Maankaatopaikan  alueella  on  tehty  tarkastus  2.5.2022
ympäristösihteeri  Nina  Pimiän  toimesta,  josta  on  laadittu
Tarkastusmuistio  6.5.2022  (liitteenä  18). Tarkastusmuistiossa  on
todettu  alueen  nykytilanne  ja  siinä  on  annettu  ohjeet
jatkotoimenpiteille. 

Alue on saatettava lupaehdon mukaiseen toimintakuntoon vuoden
2022 loppuun mennessä. Välittömiä toimenpiteitä ja huomioitavia
asioita ovat:

- MARA-asetuksen mukaiset analyysit betoni- ja tiilimurskekasoista
on  tehtävä.  Jos  kasoja  hyödynnetään  lupa-alueen  ulkopuolella
esim. tienpohjassa, on tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen.

- Alueelle  johtavaan  rakennettavaan  uuteen  tieliittymään  on
laitettava lukittava portti ja lupataulu portin viereen.

- Toiminta-alueen  rajojen  merkintä  maastoon  (lippusiima  tai
vastaava).  Maankaatopaikka-alueen  ja  välivarastoalueen  raja
merkittävä  myös  (=tonttiraja).  Kaavassa  olevan  ”luo”  pisteen
merkintä maastoon (metsäkortekorpi).

- Nyt  alueella  oleva  läjitys  on  tehty  luvassa  tarkoitetulle
välivarastointialueelle.  Varsinainen  maankaatopaikka-alue  on
viereinen tontti.

- Toiminta-alueelta  tulevien  valumavesien  käsittelyyn  on
varauduttava  tekemällä  laskeutusallas  paikkaan,  johon  vedet
saadaan johdettua ja siitä edelleen eteenpäin.

- Toiminnan kirjanpito-/ käyttöpäiväkirjaa pidettävä.

- Alueella  jo  olevan  betoni-  ja  tiilimurskan  sekä  asfaltin  saa
hyödyntää  välivarastokentän  rakenteissa  MARA-asetuksen
liitteessä  2  säädettyjen  laatuvaatimusten  ja  kerrosvahvuuksien
mukaisesti.

- Vakuuden  20  000  €  asettaminen  lupaviranomaiselle  ennen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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toiminnan aloittamista.

Maankaatopaikan  toimintakuntoon  saattamiseen  ja  vakuuden
asettamiseen  ei  ole  varattu  vuodelle  2022  määrärahaa.
Kustannusarvio  alueen kunnostustöistä  on noin 50 000 euroa ja
lisäksi  kunnan  pitää  asettaa  20  000  euron  vakuus
lupaviranomaiselle.

Tekninen johtaja:

Esitän, että  tekninen lautakunta päättää:

1.Hyväksyä toimenpiteet maankaatopaikan toimintakuntoon 
saattamiseksi ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

2.Esittää kunnanhallitukselle / -valtuustolle, että se myöntää 
määrärahan maankaatopaikan kunnostamiseen 50 000 euroa ja 
vakuudelle 20 000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.Päätösesitys hyväksyttiin 
yksimielisesti.
-----------------------------

Khall § 109
5.9.2022
Liitteet nrot 41-42

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  se  myöntää  50  000  €
määrärahan  maankaatopaikan  kunnostamiseen  ja  20  000  €
vakuudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA / KURAATTORIN TOIMI

Sivltk § 47
30.8.2022

Psykologi-  ja  kuraattoripalveluilla  tarkoitetaan  oppilas-  ja
opiskelijahuoltolain  (OHL)  7.  pykälän  mukaan  opiskeluhuollon
psykologin  ja  kuraattorin  antamaa  opiskelun  ja  koulunkäynnin
tukea- ja ohjausta, joilla

• edistetään  koulu-  ja  opiskeluyhteisön  hyvinvointia  sekä
yhteistyötä  opiskelijoiden  perheiden  ja  muiden  läheisten
kanssa sekä

• tuetaan  opiskelijoiden  oppimista  ja  hyvinvointia  sekä
sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Jokaisen  oppilaitoksen  käytettävissä  on  oltava
kelpoisuusvaatimukset  täyttävän  opiskeluhuollon  vastaavan
kuraattorin palveluja sekä psykologin palveluja (OHL § 28).

Kivijärvi,  Kannonkoski  ja  Kyyjärvi  ovat  aiemmin  ostaneet
kuraattoripalveluja Karstulan kunnalta 2019 saakka, jonka jälkeen
Karstula  irtautui  sopimuksesta 1.1.2020 alkaen.  Koska Kivijärven
Kannonkosken  ja  Kyyjärven  kunnat  jäivät  ilman  lakisääteisiä
kuraattoripalveluita,  ko.  kunnat  päätyivät  järjestämään
kuraattoripalvelut  yhdessä  siten,  että  Kivijärven  kunta  palkkasi
11.5.2020  ja  naapurikunnat  ovat  ostaneet  palvelun  Kivijärveltä.
Kuraattori toimi myös vastaavana kuraattorina.

Kyseinen henkilö on irtisanoutunut 1.9.2022 lähtien.

Kuntien  sivistysjohtajat  –  samoin  Kivijärven  rehtori  -  ovat
yksimielisiä siitä, että paikka on laitettava haettavaksi. Kyseessä on
lakisääteisen  palvelun  järjestäminen.  Vaikka  tehtävä  siirtyy
hyvinvointialueelle,  ei  se  siirrossa  lakkaa,  joten  on  vakinainen
tehtävä  luonteeltaan.  Vallitsevassa  henkilöstötilanteessa  jokainen
siirtyvä  oppilashuollon  työntekijä  on  tarpeen  palvelujen
turvaamiseksi tulevalla hyvinvointialueella. 

Mikäli henkilö saadaan rekrytoitua, palvelun myynti Kannonkoskelle
ja Kyyjärvelle jatkuu 31.12.2022 asti.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  pyytää  kunnanhallitukselta  täyttölupaa  palkata
kuraattori.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

------------------------------ 
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Khall § 110
5.9.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TE2024  –  UUDISTUKSEN  TYÖLLISYYSALUEEN  SUUNNITELMA  POHJOISEEN
KESKI-SUOMEEN 

Khall § 111
5.9.2022
Liite nro 43

Pohjoisen  Keski-Suomen  TE2024  –  työllisyysalueen
esiselvityksessä  kunnille  suositeltiin  etenemistä  Pohjoisen  Keski-
Suomen  mallin  pohjalta.  Toimintamallina  olisi  vastuukuntamalli,
jossa Äänekoski toimisi palveluiden järjestäjänä. Keskeistä mallissa
olisi työnjako kuntakohtaisesti. Jatkovalmistelua kannattaa toteuttaa
proaktiivisesti alueen omien tarpeiden pohjalta. Keskeistä on myös
huomioida  yhteistoiminnan  rakentuminen  Jyväskylään.  Esiselvitys
tehtiin  TE24-  uudistukseen  liittyvän  hallituksen  esitysluonnoksen
tietojen pohjalta keväällä 2022. 

Työllisyyden  edistämisen  ministerityöryhmä  linjasi  7.7.
lausuntopalautteen  perusteella  viimeisistä  muutoksista  TE-
uudistukseen.  Linjaukset  mm.  laajentavat  kuntien  keskinäisiä
yhteistoimintamahdollisuuksia työllisyysalueen sisällä ja parantavat
rahoitusasemaa  kunnissa,  jossa  työttömyystilanne  on  vaikeampi.
Muutokset  olisivat  esiselvityksen  suositusten  ja  taustatietojen
perusteella  Pohjoisen  Keski-Suomen  kunnille  myönteisiä.
Hallituksen  esitys  TE24-  uudistuksesta  annetaan  eduskunnalle
syyskuussa. 

Esiselvityksen pohjalta Pohjoisen Keski-Suomen kunnille laaditaan
suunnitelma  työllisyysalueen  perustamisesta.  Päätavoitteena  on
määritellä työllisyysalueen perusratkaisut, joiden perusteella kunnat
voivat  päättää  työllisyysalueen  perustamisesta  ja  tämän  pohjalta
jatkaa  valmistautumista  TE24  uudistukseen.  Perusratkaisut
pohjautuvat  esiselvityksessä  kuntien  esittämiin  tavoitteisiin,  mm:
lähipalveluiden turvaamiseen (ml osaamisen ja elinkeinopalvelut) ,
toimivaan työnjakoon kuntien välillä sekä palveluiden tehokkaaseen
ja vaikuttavaan toteuttamiseen. 

Suunnitelmatyön laajempi selostus on liitteessa 43.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää osallistua suunnitelmaan laadintaan hintaan
550,- €.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              (  )  
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TULKOTI-HANKKEEN HALLINNOINTISOPIMUS

Khall § 112
5.9.2022
Liite nro 44

TulKoti-hanke kulkee Keski-Suomessa myös nimellä Ikääntyminen
OmaKS  –  Luovien  ratkaisujen  aikakausi.  Kansallinen  nimi  on
kuitenkin Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -
hanke (TulKoti). 

Hanketta  hallinnoi  Jyväskylän  kaupunki  (2023  alkaen  Keski-
Suomen  hyvinvointialue),  ja  hankkeen  kokonaiskoordinoinnista
vastaa Tulevaisuuden sote-keskus -hanke. 

Hankkeeseen osallistuvat kaikki maakunnan 22 kunnan kotihoidon
yksiköt ja keväällä 2022 annettiin kaikista kunnista (so. Saarikka)
allekirjoitetut sitoumukset hankkeeseen osallistumisesta. 

Hankkeen rahoittaja edellyttää,  että hankehallinnoijan tulee tehdä
kaikkien  hanketta  toteuttavien  kuntien  (Saarikka)  kanssa  myös
sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden
ehdoista. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia  TulKoti-hankkeen
hallinnointisopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi              Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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WITAKSEN YHTIÖKOKOUKSEN OMISTAJAOHJAUS

Khall § 113
5.9.2022

Kehittämisyhtiö  Witas  oy:n  hallitus  on  pyytänyt  Talentree  Oy:tlä
ulkopuolisen  esiselvityksen  laatimista  yhtiön  nykytilasta  ja
vaihtoehdoista  sekä  niistä  vaikutuksista,  vastuista  ja
velvollisuuksista  mitä  yhtiön  hajoaminen/purkautuminen  aiheuttaa
omistajakunnille.  Talentreen  esiselvityksessä  yhtiön  jatkolle  ja
yhtiöstä irtaantumiselle on esitetty seuraavat vaihtoehdot: 

1. Yhtiön lopettaminen vapaaehtoisella selvitysmenettelyllä

2. Omistuspohjan kehittäminen / muuttaminen – osakekaupat

3. Varojen jakaminen; Omien osakkeiden hankinta / osakepääoman
alentaminen

4.  Omien  osakkeiden  suunnattu  hankkiminen  (hankkiminen  vain
joltain osakkaalta)

Nykyisin  Witas  Oy  on  ollut  keskeisin  seudullisten
kehittämishankkeiden  valmistelija  ja  toteuttaja  pohjoisen  Keski-
Suomen  alueella.  Alueella  tulee  löytää  yhteinen  taho
kehittämishankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen.

 Oheismateriaali: - Talentreen esiselvitys

Ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää puheenjohtajan selostuksen pohjalta, että 

1)  Kehittämisyhtiö  Witas  Oy:n  osakassopimus  irtisanotaan
päättymään Kivijärven kunnan osalta 31.12.2022.

 2)  päättää,  että  Kivijärven  kunta  ei  varaa  vuodelle  2023
talousarviossaan 60 euroa /asukas osuutta  Kehittämisyhtiö  Witas
Oy:n kuntarahaosuuksiin. 

3) päättää, että Kivijärven kunta pyytää Witas Oy:ltä selvitystä niistä
välttämättömistä menoista, joihin on tehty aikaisemmin sitoumus ja
jotka  ulottuvat  vuoden  2023  puolelle.  Kivijärven  kunta  varautuu
vuoden  2023  talousarviossaan  näiden  välttämättömien  menojen
kattamiseen omalla kuntarahaosuudellaan. 

4)  päättää,  että  Kivijärven  kunta  on  valmis  toteuttamaan
irtautumisen  seuraavilla  Talentreen  esiselvityksessä  esitetyillä
vaihtoehtoisilla tavoilla: 

1. Yhtiön lopettaminen vapaaehtoisella selvitysmenettelyllä. 

2. Omistuspohjan kehittäminen/muuttaminen – osakekaupat. 

3. Varojen jakaminen; Omien osakkeiden hankinta / osakepääoman
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alentaminen. 

4.  Omien  osakkeiden  suunnattu  hankkiminen  (hankkiminen  vain
joltain osakkaalta) 

5) toteaa, että keskustelu Viitasaaren-Saarijärven alueyhteistyöstä
(mukaan lukien alueen kehittäminen ja siihen liittyvät projektit)  on
käynnistymässä. Kivijärven kunta osallistuu aktiivisesti alueelliseen
keskusteluun.

Päätös: 

Pekka  Helppikangas  ja  Asko  Kauppinen  poistuivat  esteellisenä
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi Erkki Leppänen. 

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnat
                        Kehittämisyhtiö Witas Oy
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 114
5.9.2022

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 4 / 9.8.2022

• Sivistyslautakunta 5 / 30.8.2022

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Osastot 
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