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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 35

ASIAT § 37 - 46

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 36

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 02.03.2021
Allekirjoitukset

Erja Moisio Asko Kauppinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 08.03.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 35
1.3.2021

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 § 36
1.3.2021

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  Asko  Kauppisen ja  Erja  Moision
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUTETTUJEN VUODEN 2020 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET  

Khall § 37
1.3.2021

Hallintosääntö 74 § Valtuutettujen aloitteet 

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

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.

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

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

Aiempina vuosina tehdyt /käsittely kesken:

Varavaltuutettu Airi Sorsamäen valtuustoaloite 17.12.2018 § 37:

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

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

Aloitteen käsittely on kesken (khall 4.3.2019 § 24)

Asian käsittely:

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

Aloitteen käsittely on kesken.

Vuoden 2020 aikana valtuutetut eivät ole jättäneet yhtään aloitetta.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  saattaa  hallintosäännön  §:n  74  mukaisesti
valtuustolle  tiedoksi  vuoden  2020  aikana  valtuutettujen  tekemät
aloitteet ja niiden käsittelyn.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 05.01.2021 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 38
1.3.2021 

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  05.01.2021   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 12.01.2021 ja kunnan kotisivulla 11.01. -
18.02.2021.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston  05.01.2021 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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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

(  ) 1. Päivi Hakkarainen
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.

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

Khall § 39
1.3.2021

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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LOKISUUNNITELMA -PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN

Khall § 40
1.3.2021

Julkisen  hallinnon  tiedonhallinnasta  annetun  lain  17  §
Lokitietojen  kerääminen: 

Viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä
ja  niistä  tehtävistä  tietojen  luovutuksista  kerätään  tarpeelliset
lokitiedot, jos tietojärjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista tai
muuta  kirjautumista.  Lokitietojen  käyttötarkoituksena  on
tietojärjestelmissä olevien tietojen käytön ja luovutuksen seuranta
sekä tietojärjestelmän teknisten virheiden selvittäminen.

Lokisuunnitelma-projekti on maksullinen 2-osainen miniprojekti (200
€/kunta).   Osallistujamäärää  ei  ole  rajoitettu,  joten  kutsu  on
jaettavissa organisaatiossa eteenpäin kohderyhmälle ja muille, joita
asia mahdollisesti koskee.

Lokisuunnitelma-projektin  ensimmäinen tietoisku 2.3.2020  on
ensisijaisesti  päätöksentekijöille  ja  päätöksentekoon  vaikuttaville,
kuten  kunnan-  ja  kaupunginjohtajat,  kuntayhtymien  johtajat,
toimialuejohtajat  jne.  Ensimmäiseen  tietoiskuun  ovat  tervetulleita
myös  kaikki  muut,  kuten  projektiin  osallistuvien  kuntien
sovelluspääkäyttäjät,  ICT-asiantuntijat  ja  muut  asiasta
kiinnostuneet. Aiheina ovat lokituksen merkitys ja päätöksenteko.

Asialista:

 Mitä lokitus on

 Miksi lokitusta tarvitaan

 Miten lokitus toteutetaan 

 Mitä  lisäarvoa  lokitus  tuo  kunnan  tiedonhallintaan  -
perusteluja päätöksenteolle.

Miniprojektin  toinen 4.3.  pidettävä  tietoisku on  tarkoitettu
ensisijaisesti  lokitussuunnitelman  tekemiseen  osallistuville
henkilöille, joita  ovat  mm.  järjestelmien  omistajat,  tietohallinnosta
vastaavat henkilöt,  sovelluspääkäyttäjät,  ICT-asiantuntijat ja muut,
joiden työtehtäviin asia liittyy. 

Asialista:

 Suosituskokoelma  tiettyjen  tietoturvallisuussäädösten
soveltamisesta lokitietojen kerääminen (TiHL 17 §) 

 keskeiset lokitukseen liittyvät tehtävät

 lokityypit ja lokitustarpeen tunnistaminen

 miten  lokitustarve  dokumentoidaan  (esimerkkinä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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lokitussuunnitelma Confluenceen)

 päätöksentekoprosessi lokituksen käynnistämiseksi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää osallistua lokituksen miniprojektiin.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTAVAAKUNAN KÄYTTÄMINEN KÄSITYÖTARKOITUKSIIN

Khall § 41
1.3.2021

Arvoisat kaupungin/kunnan päättäjät

UniikkiHeinola  on  suomessa  toimivien  käsityötuottajien
yhteistyökumppani.  Toteutamme  käsityötuotteiden  myyntiä  ja
markkinointia.  Kehittelemme  myös  uusia  tuotteita,  joille  on
kotimarkkinoilla  tarve.Uusi  hankkeemme  on  toimivien  ja
kuntaliitoksissa  poistuneiden kuntien  vaakunoiden valmistaminen.
Moni  kuntalainen  haikailee  oman  kuntansa  vaakunankuvaa
seinälleen  tai  pöytäkoristeeksi.  Paikkakunta  arvostus  on  usealla
tärkeä ylpeyden aihe ja siihen tarpeeseen haluamme tarttua.

Arvostamme ja kunnioitamme kunnan merkittävää symbolia ja siksi
teemme  laadukkaita  tuotteita,  joista  kuntalaiset  voivat  olla
ylpeitä.Vaakuna valmistetaan paksulle puupohjalle ja arvokkaimmat
koristellaan  takorautakehyksellä.Toteutamme  eritasoista  tuotetta,
jota kehtaa antaa lahjaksi.

Kuntaliiton lakimiehen puolesta ei nähty estettä, mutta suositeltiin
kuntien suostumusta.

Haluamme  kuntien  päättäjien  suosivan  tarkoitustamme  ja
mahdollistaa  oman  kuntansa  vaakunan  käytön  käsityö
valmistukseen. 

Olemme saaneet  myönteisiä  päätöksiä,  joilla  voimme alustavasti
aloittaa  toimintamme.Toivomme  suostumustanne  ja  vaakunanne
käyttö oikeutta valmistukseemme.

UniikkiHeinola 

Kuntalain 5.2 § mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  tiedoksi  UniikkiHeinolan  tiedonannon
Kivijärven kuntavaakunan käyttötarkoituksestaan.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi UniikkiHeinola

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN  VÄLIAIKAISTEN  VARAJÄSENTEN  VALITSEMINEN
KUNTAVAALEIHIN 2021

Khall § 42
1.3.2021

Kunnanvaltuusto on valinnut 12.6.20217 § 18 toimikaudeksi 6/2017-
5/2021  keskusvaalilautakuntaan  seuraavat  jäsenet  ja  varajäsenet
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan:

Jäsen Varajäsen

Urpilainen Antti, pj. 1. Jelonen Sulevi   (KV 34/2020)
Hakkarainen Olavi, vpj. 2. Rekonen Teuvo
(  ) 3. Näsi Heikki
Sepponen Leena 4. Holm Kari
(  ) 5. Hautanen Maire

Vaalilain 14 § mukaan

Kunnan  keskusvaalilautakunta  on  päätösvaltainen  viisijäsenisenä.
Jos  varajäsen  on  kuollut  taikka  estynyt  tai  esteellinen,  saa
kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Keskusvaalilautakunnan  päätösvaltaisuuden  varmistamiseksi
kuntavaaleissa on syytä nimetä lautakuntaan väliaikaisia varajäseniä
jo etukäteen, koska heitä voidaan olettaa tarvittavan.

Väliaikaiset  varajäsenet  lisätään  sijaantulojärjestykseen  olemassa
olevien varajäsenten jälkeen.

Kuntavaalien  ehdokasasettelu  päättyy   tiistaina  9.3.2021  ja
keskusvaalilautakunnan lakisääteinen kokous pidetään maanantaina
15.3.2021.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  4-5  väliaikaista  varajäsentä
sijaantulojärjestyksessä.

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle, koska ei ollut edellytyksiä nimetä toimielimen
väliaikaisia jäseniä ehdokkaiden puuttuessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUHENKILÖN PALKKAAMISEKSI

Sivltk § 9
23.2.2021

Kunnanhallitus  on  antanut  10.6.2019  §  98  täyttöluvan   varhais-
kasvatuksen opettajan palkkaamiseen 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Tehtävä  on  täytetty  varhaiskasvatuslain  33  pykälän  sallimalla  ta-
valla  vuodeksi  kerrallaan kahtena lukuvuonna,  koska kelpoisuus-
ehdot täyttävää henkilöä ei olla saatu. Kyseinen henkilö on toiminut
myös  esiopetuksen  opettajana.  Kahden  eri  kokonaisuuden
hoitaminen on ollut  haasteellista,  sillä varhaiskasvatuksen opetta-
juuteen  on  jäänyt  aikaa  vain  2,5  tuntia  päivässä.  Määräaikainen
virkasuhde on päättymässä 31.7.2021 ja henkilö on jäämässä la-
kisääteiselle opintovapaalle keväällä 2021.

Lapsen  oikeudesta  varhaiskasvatukseen,  varhaiskasvatuksen  jär-
jestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovaran-
nosta  säädetään  varhaiskasvatuslaissa,  joka  tuli  voimaan
13.7.2018.  Lain  mukaan varhaiskasvatuksella  tarkoitetaan lapsen
suunnitelmallista  ja  tavoitteellista  kasvatuksen,  opetuksen  ja  hoi-
don  muodostamaa  kokonaisuutta,  jossa  painottuu  erityisesti  pe-
dagogiikka.

Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävää henkilöstöä. Nimikkeinä ovat
varhaiskasvatuksen  opettaja,  varhaiskasvatuksen  lastenhoi-taja,
perhepäivähoitaja  ja  varhaiskasvatuksen  erityisopettaja.  Kivi-
järvellä  varhaiskasvatuksen  opettaja  (jatkossa  oikeus  käyttää  ni-
mekettä  varhaiskasvatusjohtaja)  vastaa  varhaiskasvatuksesta,
varhaiskasvatuksen  pedagogisesta  suunnittelusta  ja  toteuttami-
sesta,  esimiestyöstä,  osittain   hallinnosta  sekä osallistuu tarvitta-
essa käytännön hoitotyöhön.

Länsi-  ja  Sisä-Suomen  aluehallintovirastoon  on  saapunut
12.10.2020 epäkohtailmoitus kunnan varhaiskasvatusjärjestelyistä,
jonka  vuoksi  Aluehallinto  valvontatehtävässään  on  pyytänyt
selvityksiä  ja  kuullut  kuntaa  varhaiskasvatusasioista.  Epäkohtail-
moitus  on  koskenut  mm.  varhaiskasvatuksen  johtamista,  kehittä-
mistä, arviointia, pedagogista johtamista ja henkilöstön ohjausta.

Aluehallintovirasto  on  antanut  tarkastuskertomuksen  8.1.2021  ja
päätöksen 1.2.2021 kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta.  

Aluehallintovirasto  on  henkilöstöön  liittyen  ohjeistanut,  että  Kivi-
järven kunnan  

1) tulee  kiinnittää  huomiota  varhaiskasvatushenkilöstön  pe-
dagogiseen johtamiseen,  varata riittävästi  aikaa tähän teh-
tävään (nykyinen 2,5 tuntia päivässä ei riitä) ja huolehtia, että
tehtävässä  toimii  jatkossa  tehtävään  kelpoinen  var-
haiskasvatuksen opettaja, jotta edellä mainittu pedagoginen
johtaminen ja muut varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet
voidaan  tavoittaa  ja  joka  vastaa  lapsen  varhaiskas-

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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vatussuunnitelmien laatimisesta,

2) tulee  huolehtia  riittävästä  henkilöstöstä  ja  kelpoisuusvaati-
musten noudattamisesta.

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö,  sen kehittämistarve  sekä viran/toimenhaltijalta  edellytettä-
vät  ominaisuudet  selvitetään   aina  ennen  hankintatoimiin  ryhty-
mistä”. Varhaiskasvatuksen opettajan virka on laitettava auki, kuten
tarkoitus olikin. Kokoaikaisen viranhaltijan rekrytointi on aloitettava
mahdollisimman pian aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaises-ti.

Puuttuva  määräraha  (65,5  % palkkakustannuksista)  pyritään  löy-
tämään sivistysosastolle varatuista määrärahoista.

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Sivistyslautakunta  hakee  kunnanhallitukselta  täyttölupaa  varhais-
kasvatuksen  opettajan  palkkaamiseen  12.4.2021  alkaen  tois-
taiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Khall § 43
1.3.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 44
1.3.2021

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 2 / 16.02.2021

• Sivistyslautakunta 1 / 23.02.2021

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 Sivistysosasto
Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 45
1.3.2021

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.12.2019 14,3% 34 23

31.12.2020 15,2 % 33 25

Saapuneet asiakirjat:

• Perusturvaliikelaitos  Saarikka/Johtokunnan  pöytäkirja
29.1.2021

• Keski-Suomen  liitto;  Tilinpäätös  ja  toimintakertomus  2020
(luonnos) sekä rahoitusraportti 2020

• Kuntien  takauskeskuksen  vuosi-ilmoitus  kuntakohtaisista
takausvastuista 31.12.2020

• Ely-keskuksen  päätös  nimetystä  Keski-Suomen
vesienhoidon yhteistyöryhmästä vuosille 2021-2023

• K-S:n  sairaanhoitopiirin  ennakkotiedot  vuoden  2020
tilinpäätöksestä (-kuntakirje ja sen liitteet)

• Viitasaaren  kaupunki/Pohjoisen  K-S:n  ympäristöltk;  Ote
pöytäkirjasta  23.2.2021  §  5  /  Pihtiputaan  SDP:n
valtuustoryhmän  valtuustoaloite  Pihtiputaan  talouden
tasapainotusprosessin hoitaminen

• Palautetta palautelomakkeella (netti) 25.2.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

01.03.2021 81

VAPAA-AJANASUNNON MUUTTAMINEN PYSYVÄÄN ASUMISKÄYTTÖÖN

Khall § 46
1.3.2021
Liite nro 8.

Maanomistajan  ranta-asemakaavan  ollessa  voimassa
poikkeamisluvan myöntäminen  vapaa-ajanasunnon  muuttamiseksi
pysyvään asumiskäyttöön  on  osoittautunut  kaavan  luonteesta
johtuen haasteelliseksi. Tämän vuoksi maanomistajat ovat pyrkineet
kumoamaan ranta-asemakaavan  päästäkseen  tilanteeseen,  jossa
kunnan  yleiskaavan  nojalla  rakennustarkastaja  voi  suorittaa
poikkeamislupaharkinnan.  Ranta-asemakaavan  kumoaminen on
kuitenkin  edellyttänyt  kaavakonsultin  asiantuntemuksen
käyttämistä, mikä on hintavaa ja aikaa vievää. 

Lisäksi rakennuksen on täytettävä soveltuvasti vakituisen asunnon
rakennustekniset  määräykset  U-arvossa,  huonekorkeudessa  ym.
seikoissa, mikä harkinta suoritetaan rakennuslupavaiheessa.

Käyttötarkoituksen muutosanomuksia on  tullut enenevästi etätyön
yleistyttyä  koronan  vuoksi  ja  muualla  kuin  ranta-asemakaava-
alueella poikkeamishakemuksiin on voitu pääsääntöisesti suostua.
Rakennustarkastaja  on  pyytänyt tarvittaessa  kaava-arkkitehdin
lausunnon asiassa.

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi on tehnyt ympäristöministeriölle
maankäyttö- ja rakennuslain osittaisuudistukseen ehdotuksen, jotta
kunta  voisi  päätöksellään  joustavasti   kumota  vanhaksi  käyneet
ranta-asemakaavat (liite 8.).

Kunnanjohtaja:

Kunnahallitus  merkitsee  tiedoksi  saadun  selvityksen
käyttötarkoituksen pysyvään asumiskäyttöön muuttamisesta.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


