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KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2020 klo 18.30 – 20.40

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone  

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.

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

- 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)

- 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

§ 1

ASIAT § 3 - 5

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 2

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Risto Holm § 3 - 4 

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 17.01.2020
Allekirjoitukset

Asko Kauppinen Erja Moisio

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 20.01.2020 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 1
16.01.2020

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  80 mukaan  kokouskutsun
antaa  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä
toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. 

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

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla.  Ennen  julkaisemista  esityslistalta  poistetaan  salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä.
Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan  poistaa  yksittäisiä
kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä  tiedottamisintressiä  tai  mikäli
erityisestä  syystä  asian  valmistelua  ei  julkisteta  ennen  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 § 2
16.01.2020

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98 Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla.

Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Erja  Moision  ja  Asko  Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N LAINOJEN TAKAUSVASTUIDEN 
PAKOLLINEN VARAUS VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEEN

Khall § 3
16.1.2019

Kivijärven  kunta  on  osakkaana  yhdessä  yhdeksän  muun
keskisuomalaisen  kunnan  kanssa  Keski-Suomen  Verkkoholding
Oy:ssä, joka puolestaan toimii Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n
pääomistajana.  Valitukset  hallinto-oikeuteen,  hallinto-oikeuden
tulkinta  kielletystä  valtiontuesta  ja  kielteiset  tukipäätökset  ovat
lamauttaneet  yhtiön  toimintaa  eikä  se  pysty  rakentamaan  uusia
liittymiä. 

Kivijärven  kunta  on  antanut  omavelkaisen  takaussitoumuksen
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n luottoon pääomaltaan 1.710.588
€ sekä  korkojen  ja  muiden  liitännäiskustannusten  maksamisesta.
KSVH Oy:n maksukyvyttömyyden riski on huomattavan suuri eikä
kuluneen vuoden aikana KSVH Oy ole suoriutunut luoton tai  sen
korkojen  maksuvelvoitteesta,  minkä  vuoksi  luotonantaja
Kuntarahoitus Oyj on perinyt Kivijärven kunnalta takaajana KSVH
Oy:n  em.  luoton  erääntyneet  korot  muine  kuluineen  yhteensä
19.100 €.

Luoton erityisten erääntymisperusteiden mukaan luotonantajalla on
oikeus irtisanoa luoton pääoma ja sille kertynyt korko välittömästi
takaisinmaksettavaksi mm., jos velallinen laiminlyö luoton pääoman,
koron tai viivästyskoron maksamisen eräpäivänä ja jos maksu on
viivästynyt  kolmekymmentä  pankkipäivää  ja  on  edelleen
suorittamatta.

Mikäli Kuntarahoitus irtisanoisi luottosopimuksen mukaisesti luoton
pääoman  ja  se  erääntyisi  omavelkaisen  takauksen  tehneille
kunnille,  tarkoittaisi  se  sitä,  että  Kivijärven  kunnan  takausvastuu
1.71.588  €  tulisi välittömästi  maksettavaksi.  Syitä,  jotka  voivat
johtaa  luottosopimuksen  irtisanomiseen  on  esimerkiksi  se,  että
yritys asetettaisiin saneeraukseen tai luotonantaja muutoin tulkitsee,
että yritys ei tule selviytymään vastuistaan.

Kirjanpitolain  5:14.1  mukaan  tuloslaskelmassa  on  vähennettävä
velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset, jos ne
kohdistuvat  päättyneeseen  tai  aikaisempaan  tilikauteen,  niiden
toteutumista  on  tilinpäätöstä  laadittaessa  pidettävä  varmana  tai
todennäköisenä,  niitä  vastaava  tulo  ei  ole  varma  eikä
todennäköinen  ja  ne  perustuvat  lakiin  tai  kirjanpitovelvollisen
sitoumukseen  sivullista  kohtaan.  Mainitun  säännöksen  kaikkien
kohtien  1-4  tulee  täyttyä,  jotta  kyseinen  meno  tai  menetys  on
kirjauskelpoinen. 

Menon  tai  menetyksen  toteutumista  on  tilinpäätöstä  laadittaessa
kuitenkin  pidettävä  varmana  tai  todennäköisenä,  ennen  kuin  se
merkitään  pakolliseksi  varaukseksi.  Jos  menon  toteutuminen  on
mahdollista,  mutta  ei  todennäköistä,  esitetään  meno  vastuuna

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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liitetiedoissa.  ”Varmana toteutuminen”  perustuu  sitoumukseen  tai
muutoin  määräytyvään  maksuvelvoitteeseen.  ”Todennäköiseen
toteutumiseen” liittyy sen sijaan arviointia muun muassa siitä, ettei
maksuvelvoite  ole kiistaton. 

Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  tilanne  huomioiden  kunnan
tulee  tarkastella  takausvastuunsa  todennäköistä  ja  varmaa
toteutumista  ennen  tilikauden  päättymistä  ja  huomioida  vastuun
kirjaaminen  tilinpäätöksessä.  KSVH  Oy:n  osakaskouksessa
24.10.2019  asiasta  keskusteltaessa  omistajakunnat  olivat
yhtenäisessä  käsityksessä  siitä,  että  mahdollinen  takausvastuun
toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä liitetietojen vastuissa, mutta
yhtiön nykyistä tilannetta tarkasteltaessa on nostettu tilintarkastajien
taholta  esiin  velvoite  arvioida  takausvastuun  toteutumista
todennäköisenä ja varmana. 

Vaikka  kunnalla  ei  yhtäältä  ole  tiedossa  tarkkaa  summaa  tai
ajankohtaa  takausvastuun  realisoitumisesta,  mutta  kunnalla  on
tiedossa  todennäköinen  riski  KSVH  Oy:n  luoton  omavelkaisen
takausvastuun  realisoitumisesta,  mikä  kohdistuu  joko  tähän
kuluvaan  tilikauteen  tai  seuraavaan  ja  toisaalta  takausvastuun
suorittamisen perusteella KSVH Oy:ltä perittävän regressiosaatavan
kertymistä ei puolestaan voida pitää varmana tai todennäköisenä,
on  kunnan  kirjanpitolain  mukaan  tilinpäätöksessään  huomioitava
riski kirjaamalla se pakollisiin varauksiin.

Siten kunnan tilinpäätökseen 2019 tilikaudelta kirjataan pakollinen
varaus 1.710.588 € takausvastuusta. Huomioitavaa on myös, että
yrityksen  saneeraustilanteessa  tulee  kunnan  myös  purkaa
taseomistuksestaan  yhtiön  osakkeiden  arvo,  joka  Kivijärven
kunnalla on 114.466 €.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus arvioi  takausvastuun todennäköistä toteutumista ja
Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  nykyiseen  tilanteeseen
perustuen  kirjaa  tilinpäätöksessä  2019  pakollisiin  varauksiin
1.710.588 € erän.  

Päätös:

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                    Kirjanpitäjä                                    

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY YHTIÖKOKOUS 17.1.2020

Khall § 4
16.1.2019

Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy  pitää  yhtiökokouksensa
17.1.2020.

Yhtiökokouskutsu  ja  muu  materiaali  on  toimitettu  hallitukselle
erikseen.

Päätös: 

Erkki  Leppänen  esteellisenä  poistui  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Kunnanhallitus  evästi  puheenjohtajan  selostuksen  perusteella
yhtiökokousedustajaa vahvistamaan tilinpäätöksen ja myöntämään
vastuuvapauden yhtiön johdolle.

Tiedoksi             Yhtiökokousedustaja

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 5
16.1.2019

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 7 / 17.12.2019
• Sivistyslautakunta 1 / 08.01.2020

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              Tekninen osasto
                           Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


