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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 27
8.2.2021

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

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

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

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla.  Ennen  julkaisemista  esityslistalta  poistetaan  salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä.
Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan  poistaa  yksittäisiä
kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä  tiedottamisintressiä  tai  mikäli
erityisestä  syystä  asian  valmistelua  ei  julkisteta  ennen  päätök-
sentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  84   mukaan Toimielimen
jäsenen  on  kutsuttava  varajäsen  sijaansa,  mikäli  hän  ei  pääse
kokoukseen.  Kun  jäsen  on  esteellinen  jossakin  kokousasiassa  tai
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen  yksittäisen  asian  käsittelyyn.  Myös  puheenjohtaja,
esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnanjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 28
8.2.2021

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

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

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

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Kari  Holmin ja  Marjatta  Liimataisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 07.12.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 29
8.2.2021 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa
ryhtyä,  jos  oikaisuvaatimus  tai  valitus  käy  täytäntöönpanon
johdosta hyödyttömäksi.

Kunnanvaltuuston  kokouksen  07.12.2020   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 14.12.2020 ja kunnan kotisivulla 08.12. -
14.01.2021.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston  07.12.2020 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene valtuuston  toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVIRASTON SULJETTUNA OLOAIKA KESÄLLÄ 2021

Khall § 30
8.2.2021

Toimintojen  tehostamiseksi  kunnissa   on  yleisesti  pidetty
kesäaikana  eri  toiminnoissa  sulkuaika,  johon  keskitetään
vuosilomat,  jotta  kesäajan  ulkopuolella  toiminta  olisi
mahdollisimman  tehokasta  useimpien  työntekijöiden  ollessa
työpaikoilla ja eri palavereissa läsnä.

Sulkuaika on ollut  kolme viikkoa heinäkuussa ja  näiden viikkojen
kahta puolen voi keskittää lisäksi lomia, jolloin periaatteessa jopa
viiden  viikon  yhtäjaksoiset  lomat  ovat  olleet  toiminnallisesti
mahdollisia.  Kesällä  hallinnossakin  on  monia  toimintoja,  jotka
edellyttävät  työpanosta  kuten  eri  kesätapahtumien  yhteydessä.
Tällöin  työpaikoilla  sovitaan  menettelytavoista  tilanteiden
edellyttämällä tavalla.

Yhteistyötoimikunta  päätti  kokouksessaan  4.4.2011  §  3,  että
enintään kolmen viikon pituista heinäkuussa pidettävää sulkuaikaa
ei  tarvitse  jatkossa  tuoda  yt-toimikunnan  käsiteltäväksi  vaan
kunnanhallitus voi päättää asiasta ilman yt-toimikunnan lausuntoa
asiasta.

Vuosiloman myöntöprosessia  toteutetaan muutoin  kuten  tähänkin
asti  eli  esimiesten  on  kuultava  henkilöstöään  ennen  vuosilomien
myöntämistä joko henkilökohtaisesti tai työyksikkökokouksissa tms.
vuosilomalain sekä työ- ja virkaehtosopimusten vaateet täyttäen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että 

• kunnanvirasto  pidetään  suljettuna  5.7 -  24.07.2021.
Henkilöstön  vuosilomat  keskitetään  kyseiselle  ajalle,  mikä
tehostaa kunnan palvelutuotantoa 

• pakolliset  toiminnot  järjestetään  myös  kunnanviraston
suljettuna ollessa 

• esimiehet  voivat  toiminnallisten  tarpeiden  kuten
kesätapahtumien  vuoksi  päättää  yksittäistapauksissa
poikkeuksellisesti työskentelystä sulkuaikana.

• viraston  suljettuna  oloaikana  kunnan  julkisten  kuulutusten
ilmoitustaulu sijaitsee kunnanviraston pääovessa

• kiinnipidosta ja päivystyksistä ilmoitetaan kunnan kotisivuilla

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                   Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA KUNTAVAALEISSA

Khall § 144
30.11.2020

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  kuntavaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 18.4.2021.

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

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

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

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

Viimeisimmissä vaaleissa (EU-vaalit) vaalilautakunnan kokoonpano
oli:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

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

Kunnanjohtaja:

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

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 162
29.12.2020

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Khall § 4
5.1.2021

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

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

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

Khall § 10
18.1.2021

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

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

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

Khall § 20
1.2.2021

Kunnanjohtaja:

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

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

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

Khall § 31
8.2.2021

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ERITYINEN  KUNTAJAKOSELVITYS:  ESITYS  KANNONKOSKEN,  KARSTULAN,
KIVIJÄRVEN  JA  KYYJÄRVEN  KUNTIEN  YHDISTYMISESTÄ  1.1.2022  SEKÄ
KUNTALIITOSSOPIMUKSESTA

Khall § 32
8.2.2021
Liite nro 5.

Kuntalain  (410/2015)  118  §:n  mukaan,  jos  kunnan  rahoituksen
riittävyyttä  ja  vakavaraisuutta  kuvaavat  kuntakonsernin  talouden
tunnusluvut  ovat  kahtena  vuotena  peräkkäin  täyttäneet
valtioneuvoston  asetuksella  säädetyt  raja-arvot,  tulee  kunnan  ja
valtion  yhdessä  selvittää  kunnan  mahdollisuudet  turvata
asukkailleen  lainsäädännön  edellyttämät  palvelut  sekä  ryhtyä
toimiin palvelujen turvaamiseksi.

Kyyjärven kunta täytti vuosien 2017 ja 2018 konsernitilinpäätösten
perusteella  kuntalaissa  asetetut  raja-arvot.  Valtiovarainmisteriö
asetti  20.8.2019  kuntalain  118  §:n  mukaisen  Kyyjärven  kuntaa
koskevan  arviointiryhmän.  Arviointiryhmä  ehdotti  22.1.2020
Kyyjärven  kuntalaisten  palvelujen  järjestämisen  turvaamiseksi
kuntarakennelain  15  §:n  mukaista  erityistä  kuntajakoselvitystä
kunnan  yhdistämiseksi  isompaan  kokonaisuuteen  vuoden  2022
alussa.  Valtiovarainministeriö  pyysi  Kyyjärven,  Kannonkosken,
Karstulan,  Kivijärven  ja  Perhon  kunnilta  sekä  Saarijärven  ja
Alajärven  kaupungeilta  lausuntoa  osallistumisesta  erityiseen
kuntajakoselvitykseen.

Valtiovarainministeriö  teki  12.5.2020  VN/5788/2020  päätöksen,
jonka  perusteella  se  määräsi  kuntarakennelain  15  §:n  erityisen
kuntajakoselvityksen  toimitettavaksi  Kyyjärven  kunnan,  Alajärven
kaupungin,  Karstulan  kunnan,  Perhon  kunnan  ja  Saarijärven
kaupungin välillä. Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi HT
(  ).

Kunnanhallitus  päätti  29.6.2020  kokouksessaan  toteuttaa
heinäkuussa  Kyyjärven  kuntalaisille  epävirallisen  kuntalaiskyselyn
mieluisimmasta  kuntaliitossuunnasta.  Kyselyn  perusteella  Keski-
Suomi maakuntana oli suosituin ja suuntaa perusteltiin yleisimmin
Saarikalla ja asioimissuunnalla.

Kivijärven  ja  Kannonkosken  kunnat  tekivät  31.8.2020
kunnanvaltuustojensa päätöksillä valtiovarainministeriölle esityksen
osallistumisestaan  Kyyjärven  kuntaa  koskevaan  erityiseen
kuntajakoselvitykseen.  Valtiovarainministeriö  määräsi  10.9.2020
VN/16723/2020  asetetun  Kyyjärven  kunnan  erityisen
kuntajakoselvityksen laajentamisesta siten, että selvitys toimitetaan
myös Kivijärven ja Kannonkosken kunnissa. 

11.9.2020  erityinen  kuntajakoselvittäjä  (   ) rajasi  selvitysalueen
Keski-Suomen  maakuntaan  ja  jätti  Saarijärven  kaupungin
selvitysalueen ulkopuolelle, koska viiden kunnan selvitysalue sisälsi

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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liian paljon jännitteitä  joidenkin kuntien kesken ja vaaransi  laajan
vapaaehtoisuuden hankkeen toteuttamiseksi. 

Kyyjärven  kunnan  erityinen  kuntajakoselvitys  päätettiin  viedä
loppuun Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien
kesken.

4K-kuntaliitosneuvottelujen  polittisessa  ohjausryhmässä  on  ollut
edustettuina kaikki puolueet sekä henkilöedustajat ja kunnanjohtajat
kaikista kunnista yhteensä 21 henkilöä. Lisäksi kunnanjohtajat ovat
toimineet  hankkeen  johtoryhmänä,  joka  on  valmistellut  esityksiä
ohjausryhmälle.  Ohjausryhmän  kokousten  jälkeen  on  kuntien
verkkosivuilla  ja  Nopolanews  verkkolehdessä  julkaistu  tiedote
kuntalaisille käsitellyistä asioista.

Kuntaliitokseen  liittyvä  kuntalaiskuuleminen  ja  valtuustojen
seminaarit  järjestettiin  korona-pandemian  vuoksi  turvatuissa
olosuhteissa,  lisäksi  kuntajakoselvittäjä  antoi  mahdollisuuden
jatkuvaan mielipiteenvaihtoon sähköpostitse.

Erityinen  kuntajakoselvittäjä  (   ) on  toimittanut
valtiovarainministeriön  päätöksen  VN/16723/2020  mukaisen
erityisen kuntajakoselvityksen Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven
ja Kyyjärven kuntien kesken.

Selvitykseen  liittyvät  asiakirjat  on  asetettu  nähtäville  ajalle
21.12.2020 - 20.1.2021 jokaisessa kunnassa

•  Esitys kuntien yhdistymisestä (Palvelurakenteet 20.12.2020)
•  Kuntien yhdistymissopimus (Yhdistymissopimus 20.12.2020)
•  kuntalaiskuulemisten mielipiteet

Asiakirja-aineistoon  kohdistuvat  muistutukset  pyydettiin
toimittamaan kuntien kirjaamoihin 20.1.2021 klo 15 mennessä. 

Määräaikaaan mennessä muistutuksia jätettiin seuraavasti:

➢ Kannonkosken kuntaan kaksi muistutusta (kunnanjohtajan
asema, työllisyyden hoito).

➢ Karstulan  kuntaan  yksi  muistutus  (Eläkeläliiton  Karstulan
yhdistys).

➢ Kivijärven kuntaan kolme muistutusta (Eläkeliiton Kivijärven
yhdistys, esiopetus ja kunnanjohtajan asema).

➢ Kyyjärven kuntaa yksi muistutus (Eläkeliiton Kyyjärven
yhdistys).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Muistutukset on koottu liitteeksi. Erillisessä liitteessä ovat vastineet
kaikkiin  muistutuksiin.  (   ) ja  (   ) vastineissa  korjataan
Palvelurakenne -asiakirjaan kohtaan 3.12 rekrytoituu sanan tilalle
siirtyy.  Korjaus  on  tekninen,  eikä  se  vaikuta  sopimukseen
merkittävästi. Muut vastineet eivät aiheuta asiakirjoihin muutoksia.

Kuntaliitossopimus pääpiirteittäin

• Kuntien yhdistyminen voimaan 1.1.2022 alkaen.

• Yhdistymissopimus  on  voimassa  kolme  vuotta
yhdistymisestä.

• Kunnat lakkaavat ja perustetaan uusi  kunta, jonka nimi on
Suomenselän  kunta  ja  vaakunan  valmistelun  aloittaa
yhdistysmishallitus ja sen päättää uuden kunnan valtuusto.

• Lakkaavien  kuntien  oikeudet,  luvat,  omaisuus,  velat  ja
velvoitteet  siirtyvät  kuntarakennelain  36  §:n  mukaisesti
yhdistymisen myötä uudelle kunnalle.

• Yhdistymisvaltuusto  koostuu  Kannonkosken,  Kivijärven  ja
Kyyjärven valtuustoista valitaan kuusi (6) jäsentä kustakin ja
Karstulan valtuustosta 17 jäsentä. Jäsenmäärät täyttävät lain
asettaman minimin  ja  noudattavat  asukaslukujen  suhdetta.
Kun  Suomenselän  kunta  aloittaa  1.1.2022  toimintasa
yhdistymisvaltuusto  jatkaa  toimintansa  uuden  kunnan
valtuustona.

• Yhdistysmishallituksen  koko  on  11  jäsentä.  Jokaisesta
kunnasta  valitaan  yhdistymishallituksiin  kaksi  edustajaa  ja
tämän  lisäksi  maksimissaan  kolme  muuta  edustajaa  sen
mukaan, kuinka puolueiden edustavuus varmistetaan.

• Yhdistymishallitus  vastaa  yhdistymissopimuksen
toimeenpanosta ja huolehtii yhdistyneen kunnan toiminnan ja
hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä valmistelee mm.
hallintosäännön,  virastorakenteen  ja  työntekijämiehityksen
toimielimittäin,  laatii  talousarvion vuodelle 2022 sekä arvioi
kuntien sopimukset  muiden kuntien ja  kuntayhtymien sekä
eri toimijoiden kanssa ja neuvottelee sopimuksiin tarvittavat
muutokset.

• Henkilöstö  siirtyy  Suomenselän  kunnan  palvelukseen
liikkeenluovutuksen  periaatteiden  mukaisesti.
Yhdistymishallitus  päättää  viranhaltijoiden  ja  työntekijöiden
sijoittumisesta Suomenselän kunnan organisaatioon.

• Suomenselän kunnanhallituksessa on 9 jäsentä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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• Kaikkien  nykyisten  kuntien  alueille  perustetaan
kunnanosatoimikunnat, jonka tehtävänä on edistää alueensa
toimintaa.

• Kuntalaisille  varmistetaan  lähipalvelujen  saatavuus  ja
riittävän  toimiva  palveluverkosto.  Lähipalvelut  tuotetaan
asukkaille yhteneväisin perustein ottaen huomioon palvelun
käyttäjien  määrä  ja  ikä,  palveluiden  käyttötiheys  sekä
alueelliset erityispiirteet etäisyyksissä ja liikenneyhteyksissä.

• Suomenselän kunta toteuttaa koko alueellaan määrätietoista
ja tuloksekasta elinvoimapolitiikkaa.

• Suomenselän kunnan talous perustuu talouden tasapainoon.
Kuntajaon  seurauksena  talous  vahvistuu  ensi  sijassa
irtisanomatta  nykyistä  henkilöstöä,  mutta  sopeutuvuus
haetaan  määräaikaisuuksien  ja  eläköitymisten  avulla  ja
käyttämällä työnantajan direktio-oikeutta.

• Kuntarakennelain  mukaan  kuntien  yhdistymistä  koskevan
valtioneuvoston  päätöksen  tekemisen  jälkeen  yhdistyvän
kunnan  viranomainen  ei  saa  päättää  asioista,  joilla  olisi
merkittäviä  uutta  kuntaa  sitovia  vaikutuksia  ja  joista
päättäminen olisi yhdistyssopimuksen tarkoituksen vastaista.

• Kuntien  talousarviosta  ja  investointiohjelmasta
poikkeamisesitykset käsitellään yhdistymishallituksessa.

Laaditun  selvityksen  ja  kuntaliitossopimuksen  pohjalta
kuntaliitoksen  myötä  muodostuvalla  yhdistyneellä  kunnalla  olisi
paremmat  taloudelliset  ja  henkilöstövoimavaroihin  perustuvat
edellytykset  vastata  asukkaiden  palvelujen  järjestämisestä  ja
rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Aikataulu kuntaliitossopimuksen käsittelylle:

Ma  8.2.2021  klo  18:00  kaikkien  kuntien  kunnanhallitukset
kokoontuvat  tahollaan ja käsittelevät  erityisen kuntajakoselvittäjän
antaman  kuntaliitossopimuksen  huomioiden  myös  siitä
mahdollisesti annetut muistutukset.

Ma  15.2.2021  klo  18:00  kuntien  kunnanvaltuustot  kokoontuvat
tahollaan  ja  päättävät  esitetyn  kuntaliitossopimuksen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Valtuustojen päätökset kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna
valtiovarainministeriöön  30.4.2021  mennessä.  Selvitysten  ja
lausuntojen pohjalta lopullisen päätöksen tekee valtioneuvosto.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Kivijärven yhteistyötoimikunta käsitteli 15.1.2021 § 2 kokouksessa
asiaa ja päätti seuraavaa:

”Yt-toimikunta  totesi,  että  henkilöstölle  on  pyrittävä  löytämään
kunkin osaamisaluetta vastaava työtehtävä ja toisaalta henkilöstöä
on kuultava toimenkuvia laadittaessa.”

Kunnanjohtaja  Pekka  Helppikangas  ei  osallistu  tämän  pykälän
käsittelyyn (jäävi).

Pöytäkirjanpitäjänä  ja  esittelijänä  toimii  kunnanjohtajan  vara,
tekninen johtaja Jukka Hertteli.

Kunnanjohtajan varahenkilö:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. hyväksyy  kuntajakoselvityksen  asiakirja-aineistoon  annetut
vastineet  liitteen  mukaisena  lisättynä,  että  paloasema  ja
liikuntapaikat on säilytettävä Kivijärvellä

2. hylkää Kivijärven kunnan osalta erityisen kuntajakoselvittäjän
ehdotuksen  Kivijärven  kunnan  liittymisestä  Kannonkosken,
Karstulan ja Kyyjärven kuntien kanssa uudeksi Suomenselän
kunnaksi  1.1.2022  alkaen  selvitykseen  liittyvän
kuntaliitossopimuksen mukaisesti. 

Perusteluna  kuntalaisille  lähetetty  mielipidekysely,  jonka
vastaukset avattiin 08.02.2021 klo 13.00 valtuustosalissa. 

Kysely lähetettiin 970 kuntalaiselle ja vastauksia saatiin 673
kpl.  Vastausprosentti  69,38  %.  Kuntaliitoksen  kannalla  oli
30,46 % (205 kpl ) vastaajista, kuntaliitosta vastusti 61,96 %
(417 kpl) vastaajista, vastaajia, joilla ei ollut kantaa asiaan oli
7,28 % (49 kpl) ja lisäksi 0,29 % (2 kpl) vastauksista hylättiin.

 Päätös:

1. Hyväksyttiin yksimielisesti.

2. Erja  Moisio  esitti,  että  kunnahallitus  esittää
kunnanvaltuustolle,  että  se  hyväksyy  Kivijärven  kunnan
osalta  erityisen  kuntajakoselvittäjän  ehdotuksen  Kivijärven
kunnan liittymisestä Kannonkosken, Karstulan ja Kyyjärven
kuntien  kanssa  uudeksi  Suomenselän  kunnaksi  1.1.2022
alkaen  selvitykseen  liittyvän  kuntaliitossopimuksen
mukaisesti.

Erja Moision esitystä kannattivat Erkki Leppänen, Risto Holm
ja Marjatta Liimatainen.
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Esittelijän päätösesitystä kannattivat Kari Holm, Anne  
Kalmari ja Asko Kauppinen.

Suoritettiin  kädennostoäänestys.  Äänestyksen  tuloksena  Erja
Moision esitys sai 4 ääntä (Erkki Leppänen, Risto Holm, Erja Moisio
ja Marjatta Liimatainen). Ja esittelijän päätösesitys sai 3 ääntä (Kari
Holm, Anne Kalmari ja Asko Kauppinen)

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  äänin  4-3,  että  se
hyväksyy  Kivijärven  kunnan  osalta  erityisen  kuntajakoselvittäjän
ehdotuksen  Kivijärven  kunnan  liittymisestä  Kannonkosken,
Karstulan  ja  Kyyjärven  kuntien  kanssa  uudeksi  Suomenselän
kunnaksi  1.1.2022  alkaen  selvitykseen  liittyvän  kuntaliitossopi-
muksen mukaisesti.

Kari  Holm  ja  Asko  Kauppinen  jättivät  eriävän  mielipiteen
päätöksestä.
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MARJATTA LIIMATAISEN KYSELY VANHUSNEUVOSTOASIOISTA

Khall § 33
8.2.2021

KYSYMYS

Vanhusneuvosto  on  yksi  lakisääteinen  ja  pysyvä  yhteistyöväylä
ikääntyneiden  ihmisten  osallistua  ja  kuntalaisena  vaikuttaa
ikääntyneiden ihmisten asioihin.

Miksi  vanhusneuvoston  edustajaa  ei  ole  kunnanhallituksessa  ja
valtuustossa.  Samalla  lailla  kuin  nuorison  edustaja  on.  Olen
lukenut,  että  olisi  tullut  hiljattain   myös  lakiin  teksti.  Sehän  on
tarkistettavissa, onko näin jos on niin pitäisi valita edustaja, jonka
vanhusneuvosto valitsee valtuustoon vanhusneuvoston jäsenistä.

VASTAUS

Hallintosäännön  48  §  mukaan  nuorisovaltuusto  voi  nimetä
valtuuston  kokoukseen  edustajansa,  jolla  on  läsnäolo-ja
puheoikeus.  Nuorisovaltuuston  edustajalla  ei  kuitenkaan  ole
läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.Valtuusto
päättää muiden henkilöiden läsnäolo-ja puheoikeudesta. 

Nuoret eivät ikänsä puolesta voi päin vastoin kuin vanhusneuvoston
jäsenet  tulla  valituiksi  valtuustoon,  joten  heidän  läsnäolo-
oikeudelleen on erityinen peruste.

KYSYMYS 1

Kysyn, jos tulee yhteinen kunta,mikä on vanhusneuvoston tilanne.
Onko yhteinen vanhusneuvosto vai joka kunnassa oma. 

Yhdistynyttä  kuntaa  käsitellään  kuin  yhtä  kuntaa  todennäköisesti
yksine vanhusneuvostoineen.

Mielestäni  näihin  neuvotteluihin  olisi  pitänyt  ottaa  mukaan  myös
vanhusneuvoston edustaja.

Neuvotteluissa  on  noudatettu  kuntarakennelakia,  jossa  on
edellytetty yhteistoimintaa vain henkilöstön kanssa.

KYSYMYS 2

Vanhuspalvelulaki  muuttui  1.10.2020.  Ikäihmisten
ympärivuorokautisessa palveluyksikössä otetaan 1.10.2020 alkaen
käyttöön  henkilöstön  vähimmäismitoitus.  Hoitajamitoituksesta
käytiin  huomattavan  paljon  julkista  keskustelua  etenkin  viime
vuonna hoitopaikoissa ilmenneitten epäkohtien takia. 

Vanhuspalvelulaki muuttuu siten, että tehostetun palveluasumisen
yksiköissä hoitajamitoitus on 0,5. Mitoitusta kasvatetaan asteittain
siten,  että  sovittuun  0,7  mitoitukseen  päästään  keväällä  2023.
Mitoitus  koskee  sekä  julkisia  että  yksityisiä  palveluja.
Mitoituskirjausta vaikuttavampi  muutos on välittömän asiakastyön
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erottaminen  tukitöistä  kuten  siivouksesta  ja  pyykinpesusta.
Henkilömitoituksessa  huomioidaan  ainoastaan  välitön  hoivatyö.
Todellisuus muuttuu hyvin nopeasti siihen, että hoitotyötä ja hoiva-
aikaa on merkittävästi enemmän jatkossa.

Kysynkin,  onko Kivijärven kunta valvonut,  että hoivalaitoksissa ja
kotihoidossa  noudatetaan  näitä  työntekijöiden  muutosta  ja
vanhuspalvelulakia, joka tuli voimaan 1.10.2020.

VASTAUS

Vanhuspalvelulain  mukanaan  tuoma  hoitohenkilökunnan
vähimmäismitoituksen  ja  työnjaon  muutos  ikäihmisten
palveluasumisessa

Saarikan  asumispalveluyksiköissä  toteutetaan  asiakkaiden
toimintakyvyn  mukaista  henkilöstömitoitusta  ja  noudatetaan
vanhuspalvelulakia.  Henkilöstömitoitus  arvioidaan  kaksi  kertaa
vuodessa  tehtävillä  asukkaiden  toimintakykymittauksilla  (FIM-
toimintakykymittaus  ja  Aluehallintoviranomaisten  ohjeistus),  joka
mahdollistaa kaikkien yksiköiden henkilöstömitoituksen tarkastelun
yhdenmukaisesti.  Henkilöstömitoituksen  toteutumista  tarkastellaan
päiväkohtaisilla mitoitustaulukoilla, joita yksiköt täyttävät. Saarikan
asumisyksiköt ovat monimuotoisia yksiköitä, joka tarkoittaa sitä, että
asiakkaat  ovat  yksiköissä  tarpeen  ja  toimintakyvyn  mukaan
tavallisen  palveluasumisen,  tehostetun  palveluasumisen  tai
vammaispalveluasiakkaan ”statuksella”.  

Henkilöstömitoitus  on  vuonna  2020  liikkunut  yksikön  asukkaiden
toimintakyvystä  riippuen  0,5-0,7  välillä.  Kivijärvellä  Hopearannan
henkilöstömitoitus  on  ollut  0,61  ja  Wallesmannissa  0,65.
Henkilöstömitoitukseen  vaikuttaa  asiakkaiden  toimintakyky  ja
kulloinenkin  hoitoisuus.  Saattohoitotilanteissa  esimiehillä  on
mahdollisuus  palkata  lisähenkilökuntaa.  Ajoittain  sijaisten
saatavuudessa  on  ollut  pulmia,  joka  on  saattanut  laskea
henkilöstömitoitusta.  Henkilöstön  saatavuuteen  panostetaan
Saarikassa  erilaisin  toimenpitein  ja  vakituisen  henkilöstön
palkkaamisessa on edelleen onnistuttu hyvin.

Henkilöstömitoitus nousee vanhuspalvelulain mukaan asteittain eli
1.10.2020,  henkilöstömitoituksen  on  oltava  vähintään  0,5
työntekijää  asiakasta  kohti.  Vuoden  2021  alusta
henkilöstömitoituksen  on  oltava  vähintään  0,55  ja  vuoden  2022
alusta  vähintään  0,6  työntekijää  asiakasta  kohti.  Siirtymäajan
päättymisen jälkeen (1.4.2023) on henkilöstömitoitus vähintään 0,7
työntekijää  asiakasta  kohti.  Samalla  toimijoille  tulee  velvollisuus
käyttää  RAI-arviointijärjestelmää.  RAI-järjestelmän  käyttöönotto
toteutetaan maakunnallisesti 2021-2022 välisenä aikana.
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Vanhuspalvelulaki toi muutoksen myös siihen, että asukastyö tulee
jakaa  välittömään  asiakastyöhön  ja  välilliseen  asiakastyöhön.
Välitöntä  asiakastyötä  on  kokonaisvaltainen  asukkaan  kanssa
yhdessä  tehty  työ  mm.  hoito  ja  huolenpito  sekä  asiakkaan
toimintakykyä  ja  kuntoutumista  edistävät  ja  ylläpitävät  tehtävät,
kirjaaminen,  palvelutarpeen  arviointi  sekä  hoito-ja
palvelusuunnitelman  laatiminen.  Välillisellä  työllä  tarkoitetaan
iäkkäiden henkilöiden hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavat tehtävät,
kuten huoneiden ja yhteisten tilojen siivousta, pyykkihuoltoa, ruoan
valmistusta ja lämmitystä. 

Saarikan  asumisyksikössä  siivouspalvelut  ostetaan  ISS:ltä,
ateriavalmistus  on  kuntien  ravitsemispalveluiden  vastuulla  ja
pyykkihuolto  ostetaan  Saarijärven  Pesulta.  Lisäksi  lääkejakelu
hankitaan  apteekkien  annosjakelun  kautta.  Huolimatta  siitä,  että
palveluita  ostetaan  yksityisiltä  välillistä  asiakastyötä  jää  myös
hoitajien vastuulle kaikissa yksiköissä. Asukkailla saattaa olla vähän
vaatteita, joten niitä ei voi laittaa pesulaan, siistimisiä tulee päivittäin
ja osin myös ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä jää hoitajien vastuulle.
Kivijärven asumisyksiköt  ovat kooltaan pieniä ja niissä on vaikea
jakaa  nykyistä  enemmän  työtehtäviä  välilliseen  ja  välittömään
työhön. Henkilöstömitoitus kattaa osittain kuitenkin myös välillisen
työn  osuutta.  Wallesmanniin  on  palkattu  ostopalveluiden  lisäksi
avustavaa henkilökuntaa välilliseen työhön, josta kokemukset ovat
olleet positiivisia. 

Saarijärvellä 4.2.2021 (  ) palvelupäällikkö
(  )  .(  )@saarikka.fi     puh. 044 4598332

KYSYMYS 3

Vanhusneuvostossa  keskusteltiin  viime  kokouksessa  jäsenien
ehdotusten  pohjalta  seuraavia  asioita.  Esille  tuli  torille  kukkia  ja
koristepensaita.

Esitys  oli  voisiko  keskustan  läheisyyteen  saada  laajempi
kukkapelto,  jossa  olisi  erilaisia  kukkia,  jota  kuntalaiset  voisivat
käydä ihailemassa ja poimia kimpun jos kiinnostaa. Tämä olisi hyvä
kävelylenkki  ikäihmisille,  jotka  kulkevat   rollaattorilla.  Sinne  voisi
laittaa penkin, jossa voisia istua.

Kävin  kunnanjohtajan  kanssa  keskustelua  tästä  asiasta.  Hän
suhtautui asiaan myönteisesti. Sanoi siihen tarvitaan asiantuntijaa
sellainen on Kivijärvellä.

Kysynkin  on  kunnanjohtaja  unohtanut  asian.  Mitenkä  tämä  asia
etenee jatkossa. Koska minun pitää viedä jäsenille tiedoksi miten
asiassa menetellään jatkossa.

VASTAUS

Kukkapelto voisi tulla kyseeseen nykyisen minigolf-radan yhteyteen,
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mikäli löytyy taho, joka ryhtyy ylläpitämään kyseistä kasvustoa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  antaa  edellä  mainitut   vastaukset  Liimataisen
kyselyihin.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Marjatta Liimatainen
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YHTEISTYÖSOPIMUS / MEIJÄN KYVYT KÄYTTÖÖN- HANKE

Khall § 34
8.2.2021
Liite nro 6.

Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri  on  hakenut  valtionavustusta
henkkeelle Meidän kyvyt käyttöön ja sosiaali-  ja terveysministeriö
on  myöntänyt  hankeavustuksen  vuosille  2021  ja  2022  yhteensä
629.600  €.  Kivijärven  kunnan  omarahoitusosuus  on  kahdelta
vuodelta  yhteensä  488,95  €,  jonka  kunta  suorittaa  työaikana
hankkeelle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat  ammattilaiset,  jotka työskentelevät
työttömien,  työelämän  ulkopuolella  olevien  työikäisten  ja
työttömyysuhassa olevien työ-,  toiminta- ja työllistymiskyvyn sekä
osallisuuden  tukemisessa.  Lisäksi  kohderyhmänä ovat  asiakkaat,
joita palvelut koskettavat.

Hankkeen tarkoituksena on ennaltaehkäisevän palveluohjauksen ja
varhaisen  tuen  mallin  jalkauttaminen  sote-keskuksiin.  Lisäksi
sovitaan yhtenäiset toimintamallit tuen tarpeiden kartoittamiseen ja
tunnistamiseen.  Hankkeessa  muodostetaan  monialaiset  työkyvyn
tuen  tiimit  ja  hallintorajat  ylittävän  verkostotyön  rakenteet  sekä
luodaan  paikallisia  ja  yksilöllisiä  työkyvyn  tuen  palvelupolkuja
asiakkuussegmentoidusti.  Ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista
vahvistetaan  ja  uudistetaan  työttömien  terveystarkastusten
prosessia  ja  sisältöä.  Yhteiskehittämistä  pilotoidaan
kokemusasiantuntijoiden,  asiakkaiden  ja  ammattilaisten  kesken.
Hankkeessa  otetaan  käyttöön  omavalmentaja-
/asiakasvastaavamallli,  jossa  on  yksi  valtuuhenkilö.
Työhönvalmennuksen  malleja  yhtenäistetään  ja  pilotoidaan
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille sekä työelämän ulkopuolella
oleville työikäisille.

Hankkeen  tavoitteena  on  työkyvyn  tuen  ja  tuetun  työllistymisen
palvelurakenteiden  sekä  toimintamallien  selkiytyminen  ja
yhdenmukaistuminen.  Hankkeessa  vahvistetaan  työkykyisten  ja
haastavassa työmarkkinatilanteeessa olevien työ- ja toimintakykyä,
työllistymiskykyä  sekä  työelämäosallisuutta.  Työllistymistä
edistävien  ja  osallisuutta  tukevien  sosiaalihuollon  palvelupolkuja
sekä  osatyökykyisten  vammaisten  palvelupolkuja  selkeytetään.
Lisäksi  työttömyysuhassa  olevien  osatyökykyisten  työ-  ja
työllistymiskyvyn tukea vahvistetaan ja palvelupolkuja selkeytetään.
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus integoroidaan osaksi sosiaali- ja
terveyskeskusta.

Hankkeen  yhteistyökumppaneita  ovat  Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin  kunnat  (Hankasalmi,  Laukaa,  Wiitaunionin
yhteistoiminta-alue  +  muut),  Keski-Suomen  TE-toimisto,  Keski-
Suomen  Sosiaalialan  osaamiskeskus  Koske,  Keski-Suomen
Yhteisöjen  Tuki  ry  ja  Kela.  Hanke  liittyy  tiiviisti  Keski-Suomen
Tulevaisuuden  sote-keskus  hankkeeseen.  Yhteistyötä  tehdään
järjestöjen kanssa ja Kuntakokeilun kanssa omavalmentaja-mallin
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sekä asiakasvastaavamallin osalta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  liite  6  mukaisen  yhteistyösopimuksen  /
Meijän kyvyt käyttöön – hankkeessa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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