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Nro

10 / 2021

ASIA LIITE

§ 80 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 81 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 82 14 KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY  VARSINAINEN

YHTIÖKOKOUS 

§ 83 15 KESKI-SUOMEN  KUNTIEN  KUNTAPÄÄTTÄJÄKOULUTUS

2021

§ 84 16SALAINEN RAPORTTI  TILINTARKASTUKSESTA  2020  /

TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

§ 85 17 LOMARAHAN  VAIHTAMINEN  LOMARAHAVAPAAKSI,

YLEISET PERIAATTEET

§ 86 ENNAKKOSITOUTUMINEN  LOKIJÄRJESTELMÄN

YHTEISHANKINTAAN

§ 87 18 VALVONTA- JA HALLINTAPALVELUSOPIMUS

§ 88 SIVISTYSOSASTON TÄYTTÖLUPAPYYNNÖT

§ 89 19 NUORISOTALOKIINTEISTÖ KOSKELA RNO 2:97 MYYNTI

§ 90 20 JOKI-ICT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

§ 91 21 HYVINVOINTIKERTOMUKSEN  2017-2021  JA  -

SUUNNITELMAN 2021-2025 HYVÄKSYMINEN

§ 92 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA

VARAJÄSENTEN   VAALI  VALTUUSTOKAUDEKSI  8/2021 –

5/2025

§ 93 KUNNANVALTUUSTON   PUHEENJOHTAJAN,    ENSIM-

MÄISEN  VARAPUHEENJOHTAJAN   SEKÄ  TOISEN

VARAPUHEENJOHTAJAN  VAALI  TOIMIKAUDEKSI 8/2021 –

5/2023
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Nro

10 / 2021
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§ 94 KUNNANHALLITUKSEN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN

VAALI TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2023

§ 95 TARKASTUSLAUTAKUNNAN  JÄSENTEN  JA

VARAJÄSENTEN  VAALI  VALTUUSTOKAUDEKSI  8/2021  –

5/2025

§ 96 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN  JÄSENTEN  JA

VARAJÄSENTEN  VAALI  VALTUUSTOKAUDEKSI  8/2021  –

5/2025

§ 97 SIVISTYSLAUTAKUNNAN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN

VAALI TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2025

§ 98 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN

VAALI TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2025

§ 99 JÄSENTEN  JA VARAJÄSENEN  VAALI  POHJOISEN  KESKI-

SUOMEN  YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN  8/2021 ALKAVALLE

TOIMIKAUDELLE 

§ 100 SOTE  -KUNTAYHTYMÄN  YHTYMÄVALTUUSTON  JÄSENTEN

JA  VARAJÄSENTEN  VAALI  8/2021 ALKAVALLE

TOIMIKAUDELLE 

§ 101 SOTE  KUNTAYHTYMÄN  HALLITUKSEN  JÄSENEN  JA

VARAJÄSENEN VAALI 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

§ 102 SOTE KUNTAYHTYMÄN YKSILÖASIOIDEN JAOSTON JÄSEN

8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

§ 103 KESKI-SUOMEN  SAIRAANHOITOPIIRIN  YHTYMÄ-

VALTUUSTON  JÄSENEN  JA VARAJÄSENEN  VAALI  8/2021

ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 
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Nro

10 / 2021
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§ 104 EDUSTAJAN  VAALI  KESKI-SUOMEN  LIITON

EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

§ 105 KESKI-SUOMEN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN

JA  VARAJÄSENEN  VAALI  8/2021 ALKAVALLE

TOIMIKAUDELLE 

§ 106 ÄÄNEKOSKEN  AMMATILLISEN  KOULUTUKSEN

KUNTAYHTYMÄVALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN

VAALI 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

§ 107 VIITASALO-OPISTON  JOHTOKUNNAN  JÄSENEN  JA

VARAJÄSENEN VAALI 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

§ 108 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET 

§ 109 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA

§ 110 KUNTIEN  EDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN

SEUTUEDUSTAJISTOON  8/2021  ALKAVALLE

TOIMIKAUDELLE 

§ 111 KESKI-SUOMEN  POLIISIPIIRIN  NEUVOTTELUKUNNAN

JÄSENEN  JA  VARAJÄSENEN  NIMEÄMINEN  8/2021

ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE

§ 112 SYDÄN-SUOMEN   JÄTELAUTAKUNNAN  JÄSENEN  JA

VARAJÄSENEN VAALI 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE

§ 113 KUNNAN  EDUSTAJAN  VAALI  KUTSUNTALAUTAKUNTAAN

TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2025  

§ 114 ILMOITUSASIAT
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Nro
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 ASIA LIITE

§ 115 PERUSTURVALIIKELAITOS  SAARIKAN

TARKASTUSLAUTAKUNTAAN  JÄSENEN  JA  YHDEN

HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN  SEKÄ

1. VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN 

§ 116 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN

HALLITUKSEEN  VARAJÄSENEN  NIMEÄMINEN  8/2021

ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

§ 117 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN

TARKASTUSLAUTAKUNTAAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 14.06.2021 klo 9.00-15.00

MERK. ERKKI LEPPÄNEN
Kunnanhallituksen puheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu

10 / 2021 139

KOKOUSAIKA Maanantaina 07.06.2021 klo 18.30 – 20.31

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Sepponen Hannu, vj.

- Holm Kari, II vpj. x Sagulin Seppo, vj.

x 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, valtuuston puheenjohtaja
Korpi Jussi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Urpilainen Antti, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 80

ASIAT § 82 - 117

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 81

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Risto Holm § 82

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen poissa § 82 Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  9.6.2021
Allekirjoitukset

Erja Moisio Asko Kauppinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  14.06.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 80
7.6.2021

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 § 81
7.6.2021

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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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khall § 82
7.6.2021
Liite nro 14.

Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  varsinainen  yhtiökokous
pidetään 17.6.2021.

Liitteenä  14  on  yhtiökokousmateriaali.  Materiaali  on  jaettu  jo
aiemmin.

Ehdotus:

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa.

Päätös:

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Kunnanhallitus  evästi  yhtiökokousedustajaa  hyväksymään
yhtiökokousasiat  kokouksen esityslistan  muodossa kuitenkin  niin,
että  osakassopimuksen  ja  yhtiöjärjestyksen  muuttaminen
käsitellään erikseen myöhemmin pidettävässä yhtiökokouksessa.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN KUNTIEN KUNTAPÄÄTTÄJÄKOULUTUS 2021

Khall § 83
7.6.2021
Liite nro 15.

Keski-Suomen kunnat,  maakuntaliitto  ja  Jyväskylän  kesäyliopisto
järjestävät  perinteeksi  muodostuneeseen  tapaan  päättäjien
toiminnan ja yhteistyön tueksi kuntavaalien jälkeen koulutussarjan.
Tavoitteena  on  edistää  sujuvaa  ja  osaavaa  päätöksentekoa
kunnissa.  Koulutussarja  sopii  sekä  uusille  että  kokeneille
luottamushenkilöille ja kuntien virkamiehille. 

Kesäyliopisto  järjestää viisi  verkkovälitteistä  tilaisuutta  ja
koulutuksen tarkastuslautakunnille. Koulutuksiin osallistutaan oman
kunnan luottamus-  ja  virkahenkilöiden kanssa yhteisessä tilassa,
mutta  myös itsenäinen verkko-osallistuminen omalta  koneelta  on
mahdollista. 

Kuhunkin koulutustilaisuuteen sisältyy verkkovälitteisiä asiantuntija-
alustuksia  ja  kuntakohtaista  työskentelyä.  Asiantuntijat  alustuksia
syvennetään  oman  kunnan  toiminnan  näkökulmasta
kunnanjohtajan tai muun kunnan edustajan johdolla koulutusiltojen
aikana. Tilaisuuksien kuntakohtaisiin työpajoissa voidaan käsitellä
hyvinkin  konkreettisesti  omaa  kuntaa  koskevia  asioita  ja  oman
kunnan toimintakäytäntöjä. 

Aikataulu ja pääteemat (ohjelma täydentyy touko-kesäkuun aikana)
kello 17.00-20.00 

17.08.2021 Luottamushenkilön toiminta ja asema 
08.09.2021 Kuntapäättäjän lakipaketti ja hyvän viestinnän 

pelisäännöt 
28.9.2021 Kunnan toiminta ja kuntatalous 
21.10.2021 Maakunnan hyvinvointialue ja sivistyskunnat 
02.11.2021 Kyselytunti ja paneelikeskustelu ajankohtaisista 

teemoista 

26.08. klo 17.00-21.00 Tarkastuslautakuntien koulutus

Toteutus  tapahtuu  verkossa  TEAMS-tilaisuuksina.  Valtuutetut
kokoontuvat kunnittain omiin saleihin. Mikäli  Teams-järjestelmä ei
ole ennalta tuttu, suositellaan osallistumaan perehdytystilaisuuksiin.
Samalla  voidaan testata,  että  oman laitteen kamera ja  mikrofoni
toimivat. Perehdytystilaisuudet ovat tarvittaessa koulutuspäivinä klo
16.00-16.30.  

Kunnanjohtajakokouksessa  sovitusti  kesäyliopisto  laskuttaa  500
€/kunta koulutussarjaan osallistumisesta. 

Kesäyliopiston esite koulutuksesta on liitteenä 15.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus osallistuu päättäjäkoulutukseen 2021 hintaan 500 €.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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RAPORTTI TILINTARKASTUKSESTA 2020 / TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Khall § 84
7.6.2021
Liite nro 16.
salainen liite !

Liitteenä  16  on  raportti  tilikauden  2020  tilintarkastuksen
työohjelman toteutumisesta ja tilintarkastuspöytäkirja.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  tiedokseen  raportin  tilikauden  2020
tilintarkastuksen  työohjelman  toteutumisesta  ja
tilintarkastuspöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LOMARAHAN VAIHTAMINEN LOMARAHAVAPAAKSI, YLEISET PERIAATTEET

Yttmk § 7
24.5.2021 
Liite nro 3.

Lomarahan  vaihtaminen  lomarahavapaaksi  on  nyt  sisällytetty
KVTES 2020-2021 sopimukseen luvun IV pykälä 19:ssa. 

Vaihtaminen  ei  enää  edellytä  paikallisen  virka-  ja
työehtosopimuksen  tekemistä,  mutta  työnantajan  on  kuitenkin
selvitettävä  työntekijöille/viranhaltijoille  tai  heidän  edustajilleen
lomarahavapaasta  sopimisesta  työpaikalla  noudatettavat  yleiset
periaatteet. 

Työnantajan tulee myös selvittää lomarahan vaihtamista koskevat
ehdot  sille  työntekijälle/viranhaltijalle,  jonka  kanssa  sovitaan
lomarahanvaihtamisesta vapaaksi. 

KT  ja  pääsopijajärjestöt  muistuttavat,  että  työnantajan
noudattamissa  lomarahavapaata  koskevissa  periaatteissa  ja
lomarahavapaista käytännössä sovittaessa on tärkeä varmistaa se,
ettei työmäärä vapaiden vuoksi muodostu liian rasittavaksi. 

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 % vuosilomaluvun 5 §:n 2
momentin mukaan ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. 

Liitteenä 3  on Lomarahan vaihtaminen lomarahavapaaksi yleiset
periaatteet.

Ehdotus:

Yt-toimikunta  antaa  käsittelee  Lomarahan  vaihtamisen
lomarahavapaaksi yleiset periaatteet.

Päätös:

Yt-toimikunta  totesi,  ettei  sillä  ole  huomautettavaa  liitteen  3
ehdotuksesta  yleisiksi  periaatteiksi  lomarahan  vaihtamiseen
lomarahavapaaksi.

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

Khall § 85
7.6.2021
Liite nro 17.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  liitteen  17  mukaiset  yleiset  periaatteet
lomarahan vaihtamisen lomarahavapaaksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yleisiä periaatteita sovelletaan jo vuoden 2021 lomakaudella.

Tiedoksi Osastot
 Palkanlaskenta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ENNAKKOSITOUTUMINEN LOKIJÄRJESTELMÄN YHTEISHANKINTAAN

Khall § 86
7.6.2021

Laki  julkisen  hallinnon  tiedonhallinnasta  edellyttää,  että
tietojärjestelmiin,  johon kirjaudutaan tai  joista  luovutetaan  tietoja,
otetaan  lokitustiedot  (Luku  4,  17§  Lokitietojen  kerääminen).
Lokitallennusprojekti käynnistettiin toukokuussa 2020. Projektia on
tehty  yhteistyössä Joki  ICT:n  ja  omistajien  tietohallinnon kanssa.
Projektin  tarkoituksena on kartoittaa ja hankkia alueelle  yhteinen
lokitallennusjärjestelmä (SIEM). 

Lokitallennusprojektin  jatkuminen  ja  SIEM-järjestelmän
hankkiminen  edellyttää  omistaja-asiakkaiden  ennakkositoutumista
mahdollisimman  laajamittaisesti,  jotta  saamme  yhteishankinnan
toteutettua.  Järjestelmähankinnalla  tavoitellaan  tietoturvallista  ja
laadukasta  toimintaympäristöä.  Yhteishankinnalla  tuotetaan
mahdollisimman kustannustehokas palvelu. 

Hankkeen  tekniset  vaatimukset  ovat  tarkentuneet  ja
toimittajakuulemisien  perusteella  Joki  ICT  Oy  tarjoaa  alustavasti
asiakkailleen  SIEM-palvelua  palvelinkohtaisella  kuukausihinnalla.
Hinnoittelu  perustuu  olettamukseen,  että  kaikki  organisaation
palvelimet liitetään lokitallennusjärjestelmään. 

SIEM-palvelu sisältää: 
- SIEM-järjestelmän ja sen vaatimat komponentit
- SIEM-järjestelmän vaatiman tallennus- ja prosessointikapasiteetin
- Verkkoyhteydet asiakkaan ympäristöihin
Ensivaiheen  lokitustarpeessa  palvelimet  on  yhteiskäyttöisiä  ja
ratkaisuna  seudullinen.  Kuntien  ennakkositoutumiset  toimitetaan
siten  Pohjoisen  Keski-Suomen  Verkkopalvelut  Oy:lle  ja  PKSV
sitoutuu Joki-ICT Oy:n lokijärjestelmän yhteishankintaan. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  antaa  kuntakohtaisen  ennakkositoutumisensa
lokijärjestelmän hankintaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALVONTA- JA HALLINTAPALVELUSOPIMUS

Khall § 87
7.6.2021
Liite nro 18.

Seutu-IT  on  neuvotellut  infraan  liittyvän  Oraclen
tietokantasovelluksen  ja  Linux  alustan   ylläpitosopimuksesta
ohjelmatoimittajien  kanssa.  Sopimuksella  järjestetään
kokonaisvastuu palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. 

Seutu-It  on  vertaillut tarjouksia  ja  päätti  jatkaa  neuvotteluja
edullisimman  hinnoittelun  tahon  kanssa.  Neuvottelujen  tuloksena
on saatu CGI:ltä tarjous. 

Kertaluonteinen  kustannus  on  338,44  €  /  kunta.  Valvonta  ja
hallintapalvelu 104,22 €/kk/kunta eli 1.250,64 € / vuosi / kunta alv. 0
%. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi 3 kk rtisanomisajoin.

Kunnanhallitukselle  on  toimitettu  sopimusmateriaali  liitteineen
erikseen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  solmii  liitteen  18 mukaisen  valvonta-  ja
hallintasopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON TÄYTTÖLUPAPYYNNÖT

Khall § 88
7.6.2021

Rehtori ja sivistysjohtaja hakevat täyttölupia seuraaviin virkoihin:

1. Erityisopettajan virka 9.8.2021 alkaen toistaiseksi

Erityisopettaja on irtisanoutunut virastaan 1.6.2021 alkaen.
Virka  on  yksi  koulun  tärkeimpiä  tehtäväkokonaisuuksia  ja
sen  merkitys  korostuu  korona-aikana.  Virka  täytetään
toistaiseksi.

2. Äidinkielen tuntiopettajuus 9.8.2021- 31.7.2022

Aiemmin ko. tunteja pitänyt erityisopettaja on irtisanoutunut
tehtävästään.  Tunteja  ei  voida  pitää  sisäisin  järjestelyin.
Tuntiopettajuutta  haetaan tässä vaiheessa määräaikaisena
(tulevaisuuden mahdolliset opetusjärjestelyt).

3. Matemaattisten  aineiden  lehtorin  viransijaisuus  9.8.-
21.12.2021

Haetaan  sijaista  hoitovapaalla  olevalle  lehtorille.
Määräaikaisen virkasuhteen kesto  on yli  kolme kuukautta,
mutta alle kuusi kuukautta. Sijaisjärjestely ei onnistu sisäisin
järjestelyin viran suuren tuntimäärän vuoksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotut täyttöluvat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUORISOTALOKIINTEISTÖ KOSKELA RNO 2:97 MYYNTI

Khall § 89
7.6.2021
Liite nro 19.

Nuorisotalokiinteistö  on  ollut  Huutokaupat.com-sivustolla
myynnissä 26.4-28.5.2021

Huutokaupassa hinnaksi muodostui 2.600 € (alv. 0 %)

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  myydä  nuorisotalokiinteistön  liitteenä  19
olevalla  kauppakirjapohjalla  korkeimman  huudon  tehneelle
ostajalle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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JOKI-ICT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 

Khall § 90
7.6.2021
Liite nro 20.

Joki  ICT  Oy:n  ylimääräinen  yhtiökokous  järjestetään  tiistaina
8.6.2021 klo 10.00 etäkokouksena. 

Kokouksessa käsitellään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
sekä  Karstulan  kunnan  liittymiset  yhtiön  osakkaaksi  sekä
osakkaiden  mahdollisesti  esille  nostamat  muut  asiat.  Lisäksi
kuullaan tiivis tilannekatsaus yhtiön ajankohtaisiin asioihin. 

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajan.

Päätös:

Kunnanhallitus  evästi  yhtiökokousedustajaa  suhtautumaan
myönteisesti uusien osakkaiden liittymiseksi yhtiöön.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HYVINVOINTIKERTOMUKSEN  2017-2021  JA  –  SUUNNITELMAN  2021-2025
HYVÄKSYMINEN

Khall § 91
7.6.2021
Liite nro 21.

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”.

Mitä hyvinvointi ja sen edistäminen on?

Hyvinvointi  on  ihmisen  fyysistä,  psyykkistä,  sosiaalista,
emotionaalista ja hengellistä hyvää oloa, joka on ihmisen itsensä,
hänelle  läheisten  ihmisten,  sekä  yhteiskuntapolitiikan,
palvelujärjestelmän  toiminnan  ja  lähiympäristön  tulosta.
Hyvinvoinnin  kokemus  koostuu  jokaisen  itselleen  tärkeiksi
kokemista asioista.  Hyvinvointi  merkitsee erilaisia  asioita ihmisille
elämänkaaren eri vaiheissa.((  ) ym. 2010)

Hyvinvoinnin  edistäminen  on  kunnan  eri  toimialojen  yhteistyössä
toteuttamaa:

• yksilöön,  perheeseen,  yhteisöihin,  väestöön  ja  näiden
elinympäristöihin kohdistuvaa

• sosiaalista hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta
tukevaa ja lisäävää sekä

• köyhyyttä,  syrjäytymistä  ja  muita  sosiaalisia  haittoja
ehkäisevää ja vähentävää toimintaa sekä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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• suunnitelmallista  voimavarojen  kohdentamista  hyvinvointia
edistävällä tavalla

Hyvinvointikertomuksesta on pyydetty lausunnot vanhusneuvostolta
ja nuorisoneuvostolta, joka ei antanut pyydettyä lausuntoa.

Vanhusneuvosto  esittää  lisättäväksi  suunnitelmaan  ikääntyneille
tarkoitetun  kirjaston  kirjojen  kotiinkuljetuspalvelun.  Palvelussa
ikääntynyt  henkilö  voi  tilata  kirjoille  kotiinkuljetuksen,  jos  ei  voi
käyttää kirjastoa sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi.
Kuljetusten tarve voi olla jatkuva tai määräaikainen. Kotiinkuljetus
on ilmaista.

Vanhusneuvosto voi hyödyntää järjestötoimijoita ym. kuljetuksissa,
mutta kunnan kunnalla ei ole edellytyksiä kyseisen kuljetuspalvelun
tarjoamiseen. 

Lisäksi  vanhusneuvosto esittää järjestettäväksi  tapahtumia,  joissa
olisi  info-pisteitä esim. terveellisestä ruokavaliosta,  diabeteksestä,
verenpaineenmittauspiste jne. Pyritään saamaan tapahtumista tieto
myös sivukylille ja kuljetus. Tapahtuma voisi olla myös sosiaalinen
tapahtuma ja mahdollisuus käydä esim. kirjastossa.

Kirjastotoimi  voi  yhdessä  Saarikan  kanssa  järjestää  tulevalla
valtuustokaudella info- ym. tilaisuuden ikäihmisille.

Lisäksi vanhusneuvosto esittää järjestettäväksi ikäihmisten ilmaisia
tietotekniikkakursseja.

Tietotekniikkakursseja  voidaan  järjestää  yhteistyössä
kansalaisopiston kanssa.

Liitteenä 21 on ehdotus hyvinvointikertomukseksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuutustolle  liitteen  21 mukaisen
hyvinvointikertomuksen  2017-2021  ja  -suunnitelman  2021-2025
sekä  Vanhusneuvoston  lausuntoon  annettujen  kommenttien
hyväksymistä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON  VAALILAUTAKUNNAN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN
VAALI VAALIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2025

Khall § 92
7.6.2021

Hallintosäännön 67 § mukaan:
”Valtuusto  valitsee  toimikaudekseen  suhteellisten  vaalien
toimittamista  varten  vaalilautakunnan.  Lautakunnassa  on  viisi
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan  sihteerinä  toimii  valtuuston  pöytäkirjanpitäjä,  jollei
valtuusto toisin päätä.”

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen  hallinnon  ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee
vaalikaudeksi 8/2021 – 5/2025 

1. kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

2. varsinaisiksi  jäseniksi  valituista  puheenjohtajan  ja
varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON   PUHEENJOHTAJAN,    ENSIMMÄISEN  VARAPUHEEN-
JOHTAJAN   SEKÄ  TOISEN  VARAPUHEENJOHTAJAN   VAALI   TOIMIKAUDEKSI
8/2021 – 5/2023

Khall § 93
7.6.2021

Kuntalain 18 §:n mukaan:

”Valtuusto  valitsee  keskuudestaan  puheenjohtajan  ja  tarpeellisen
määrän  varapuheenjohtajia  toimikaudekseen,  jollei  valtuusto  ole
päättänyt,  että  heidän  toimikautensa  on  valtuuston  toimikautta
lyhyempi.  Puheenjohtaja  ja  varapuheenjohtajat  valitaan samassa
vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja
puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.”

Hallintosäännön 37 § mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtajiston
toimikausi  on  kaksi  (2)  vuotta  ja  valtuustossa  on  kaksi  (2)
varapuheenjohtajaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee  kaksi
vuotiselle  toimikaudelle  8/2021-5/2023 kunnanvaltuuston
puheenjohtajan,  ensimmäisen  varapuheenjohtajan  ja  toisen
varapuheenjohtajan.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN  VAALI TOIMIKAUDEKSI
8/2021 – 5/2023

Khall § 94
7.6.2021

Kuntalain  14  §:n  mukaan valtuuston tulee valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Hallintosäännön  4  § mukaan  kunnanhallituksessa  on  seitsemän
jäsentä.  Jokaisella  jäsenellä  on  henkilökohtainen  varajäsen.
Kunnanvaltuusto  valitsee  toimielimen  jäsenistä  puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
tulee  olla  kunnanvaltuutettu  ja  enemmistön  toimielimen  kaikista
jäsenistä tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kunnanvaltuusto  valitsee  kunnanhallituksen  kahden  vuoden
toimikaudeksi,  joka  alkaa  tai  päättyy  valtuutettujen  toimikauden
vaihtuessa.

Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

”Vaalikelpoinen  kunnanhallitukseen  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi  kunnanhallituksen  alaisena  toimiva  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan  määräysvallassa  olevan  yhteisön  tai  säätiön
palveluksessa;

3. kunnan  palveluksessa  oleva  henkilö,  joka  lautakunnan
esittelijänä  tai  muuten  vastaa  kunnanhallituksen
käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4. henkilö,  joka  on  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen  jäsenenä  taikka  johtavassa  ja  vastuullisessa
tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle
kunnanhallituksessa  tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden
ratkaisu  on  omiaan  tuottamaan  olennaista  hyötyä  tai
vahinkoa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Henkilöstön  edunvalvonnasta  asianomaisessa  kunnassa
huolehtivan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen  puheenjohtaja  ei  ole  vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai  muussa vastaavassa ominaisuudessa
vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön  kunnanhallituksen  jäsenistä  on  oltava  muita  kuin
kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan  yhteisön  tai  säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan  toimielimen
jäseneen.”

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee
toimikaudeksi 8/2021 – 5/2023 

1. kunnanhallitukseen  seitsemän  (7)  jäsentä  ja  kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen

2. yhden jäsenistä puheenjohtajaksi
3. yhden jäsenistä 1. varapuheenjohtajaksi 
4. yhden jäsenistä 2. varapuheenjohtajaksi

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN  VAALI
VAALIKAUDEKSI 8 /2021 – 5/2025

Khall § 95
7.6.2021

Kuntalain  14  §:n  mukaan valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Hallintosäännön 4 § mukaan

Tarkastuslautakunnassa  on  viisi  jäsentä,  joista  valtuusto  valitsee
lautakunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan.
Puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  tulee  olla  valtuutettuja.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 32 § / Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen

Toimielimen  jäsenet  valitaan  valtuuston  toimikaudeksi,  jollei
valtuusto  ole  päättänyt,  että  heidän  toimikautensa  on  valtuuston
toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.

Kunnanhallituksen,  tarkastuslautakunnan,  muiden  lautakuntien  ja
valiokuntien  jäsenet  valitaan  kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa. 

Kuntalain 75 § Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan mukaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;

2. pormestari ja apulaispormestari;

3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin  tai  apulaispormestarin  hallintolain  (434/2003)
esteellisyysperusteita  koskevan 28 §:n 2 ja  3  momentissa
tarkoitettu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön  tai  säätiön  palveluksessa taikka  toimitusjohtajana
tai  sitä  vastaavassa  asemassa  kunnan  määräysvallassa
olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419)

Kuntalain 121.1 § Tarkastuslautakunta mukaan

”Valtuusto  asettaa  tarkastuslautakunnan  hallinnon  ja  talouden
tarkastuksen  sekä  arvioinnin  järjestämistä  varten.  Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee
vaalikaudeksi 8/2021 – 5/2025 

1. tarkastuslautakuntaan  viisi  (5)  jäsentä  ja  kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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2. yhden jäsenistä puheenjohtajaksi (valtuuston jäsen)
3. yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi (valtuuston jäsen)

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN  VAALI
VAALIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2025

Khall § 96
7.6.2021 

Kuntalain  14  §:n  mukaan valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin jollei jäljempänä toisin säädetä.  

Vaalilain 13 §:n mukaan:

”Valtuuston  on  asetettava  kuntaan  toimikaudekseen  kunnan
keskusvaalilautakunta.

Kunnan  keskusvaalilautakuntaan  kuuluu  puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen,  jossa he tulevat  jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten  että  varajäsenten  tulee  mahdollisuuksien  mukaan
edustaa  kunnassa  edellisissä  kuntavaaleissa  ehdokkaita
asettaneita  äänestäjäryhmiä.  Jäsen  tai  varajäsen,  joka
keskusvaalilautakunnalle  toimitetun  ehdokashakemuksen  mukaan
on  asetettu  puolueen  tai  valitsijayhdistyksen  ehdokkaaksi,  ei  voi
osallistua  keskusvaalilautakunnan  työskentelyyn  kyseisissä
vaaleissa.”

Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
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nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee
vaalikaudeksi 8/2021 – 5/2025 kunnan keskusvaalilautakuntaan 

1. viisi (5) jäsentä
2. vähintään viisi (5) varajäsentä ja asettaa varajäsenet siihen

järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan 
3. yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja 
4. yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI
8/2021 – 5/2025

Khall § 97
7.6.2017 

Kuntalain  14  §:n  mukaan  valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin. 

Hallintosäännön 4 § mukaan sivistyslautakunnassa on seitsemän
jäsentä  ja  kullakin  jäsenellä  henkilökohtainen  varajäsen.
Kunnanvaltuusto  valitsee  toimielimen  jäsenistä  puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja  toisen varapuheenjohtajan.  Puheenjohtajan
tulee  olla  kunnanvaltuutettu  ja  enemmistön  toimielimen  kaikista
jäsenistä tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kuntalain   71 §   Yleinen vaalikelpoisuus mukaan

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin mukaan

Vaalikelpoinen  lautakuntaan  ja  valiokuntaan  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan  alainen  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2)  henkilö,  joka  on  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos  kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  asianomaisessa
lautakunnassa  tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää  valtuustolle,  että  se  valitsee toimikaudeksi
8/2021 –  5/2025  sivistyslautakuntaan  seitsemän  (7)  jäsentä  ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee jäseniksi valituista
puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN  LAUTAKUNNAN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN  VAALI
TOIMIKAUDEKSI 8/2021 – 5/2025

Khall § 98
7.6.2021

Kuntalain  14  §:n mukaan valtuuston tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin jollei jäljempänä toisin säädetä.  

Hallintosäännön  4  § mukaan  teknisessä  lautakunnassa  on
seitsemän jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanvaltuusto  valitsee  toimielimen  jäsenistä  puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja  toisen varapuheenjohtajan.  Puheenjohtajan
tulee  olla  kunnanvaltuutettu  ja  enemmistön  toimielimen  kaikista
jäsenistä tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin mukaan

Vaalikelpoinen  lautakuntaan  ja  valiokuntaan  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan  alainen  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2)  henkilö,  joka  on  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos  kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  asianomaisessa
lautakunnassa  tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee
toimikaudeksi 8/2021 – 5/2025 tekniseen lautakuntaan seitsemän
(7)  jäsentä  ja  kullekin  henkilökohtaisen  varajäsenen  ja  valitsee
jäseniksi  valituista  puheenjohtajan  sekä  ensimmäisen  ja  toisen
varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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JÄSENEN  JA  VARAJÄSENEN  NIMEÄMINEN  POHJOISEN  KESKI-SUOMEN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN  8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE    

Khall § 99
7.6.2021 

Kivijärven  kunta  on  solminut  yhteistoimintasopimuksen
ympäristöterveydenhuollon,  ympäristönsuojelun  ja
rakennusvalvonnan  yhteistyöstä  isäntäkunnan  Viitasaaren
kaupungin  kanssa  1.1.2013  alkaen.  Muita  sopijakuntia  ovat
Kivijärven  kunnan  lisäksi  Saarijärven  kaupunki,  Pihtiputaan,
Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken kunnat.

Yhteistoimintasopimuksen  kohta  3.  /  Yhteistoiminnan  hallinto  ja
päätöksenteko mukaan:

”Ympäristöterveydenhuollon,  ympäristönsuojelun  ja
rakennusvalvonnan  yhteistoiminnan  järjestämistä  varten
perustetaan  yhteiseksi  toimielimeksi  kuntalain  77  §:n  mukainen
lautakunta.  

Lautakunta  toimii  Viitasaaren  kaupungin  organisaatiossa.
Lautakunnan  asettaa  Viitasaaren  kaupunginvaltuusto
toimikaudekseen. Lautakunnassa on 12 jäsentä.

Sopijakuntien  valtuustot  nimeävät  lautakuntaan  jäseniä  ja
henkilökohtaisia  varajäseniä seuraavasti:  Saarijärven kaupunki  2,
Viitasaaren kaupunki 2, Pihtiputaan kunta 2, Karstulan kunta 2 sekä
Kinnulan,  Kyyjärven,  Kannonkosken  ja  Kivijärven  kunnat  kukin
yhden jäsenen.

Lautakunnan  puheenjohtaja  valitaan  valtuustokausittain
isäntäkunnan valtuutetuista ja varapuheenjohtaja vuorotellen niistä
sopimuskunnista,  jotka  ovat  mukana  yhteistoimintasopimuksessa
ympäristöterveydenhuollon,  ympäristönsuojelun  ja
rakennusvalvonnan osalta.”

Kuntalain  77  § mukaan  Vaalikelpoisuus  kuntien  yhteiseen
toimielimeen 

Kuntien  yhteisessä  toimielimessä,  josta  säädetään  51  §:ssä,
jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen
vaalikelpoiset henkilöt.

§ 74 Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen  lautakuntaan  ja  valiokuntaan  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan  alainen  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2)  henkilö,  joka  on  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa;

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos  kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  asianomaisessa
lautakunnassa  tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti  henkilöstöasioita  hoitavaan  toimielimeen
sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja  toimikuntaan voidaan valita  sellainenkin henkilö,
joka  ei  ole  vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja  lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  valittavaksi  Pohjoisen  Keski-
Suomen ympäristölautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SOTE -  KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VAALI 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

Khall § 100
7.6.2021

Kuntalain  14  §:n mukaan valtuuston tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Kuntalaki  76 §  Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan  on  vaalikelpoinen  kuntayhtymän  jäsenkunnan
luottamustoimeen.  Vaalikelpoinen  ei  kuitenkaan  ole  72  §:n  1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen  muun  kuin  58  §:n  1  momentissa  tarkoitetun
toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen
tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa  tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  toimielimessä
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.”

Kuntalain 60 § / Yhtymäkokous

”Jos kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, kokous on
pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymäkokousedustajan  kuhunkin  kokoukseen  erikseen  valitsee
jäsenkunnan kunnanhallitus tai  jäsenkunnan valtuuston päättämä
kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokouksen tehtävänä on ainakin:

1. päättää  kuntayhtymän  talousarviosta  ja
taloussuunnitelmasta;

2. hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntö;

3. valita kuntayhtymän toimielimet;

4. päättää  luottamushenkilöiden  taloudellisten  etuuksien
perusteista;

5. valita tilintarkastajat;

6. päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.
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Yhtymäkokouksen  julkisuuteen  sovelletaan,  mitä  valtuuston
kokouksen  julkisuudesta  säädetään  101  §:ssä.
Yhtymäkokousedustajan  esteellisyyteen  sovelletaan,  mitä
valtuutetun esteellisyydestä säädetään 97 §:ssä.”

”Tasa-arvolaki  4  a  §  (15.4.2005/232)  / Julkisen hallinnon ja  julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti SoTe kuntayhtymän
yhtymävaltuustossa  on  43  jäsentä,  joista  Kivijärven
kunnanvaltuusto  valitsee  neljä  (4)  jäsentä  ja  heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 8/2021
alkavalle  toimikaudelle  SoTe  kuntayhtymän  yhtymävaltuustoon
neljä (4) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI 8/2021
ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

Khall § 101
7.6.2021

Kuntalain  14  §:n mukaan  valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Yleisestä vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 71 §:

”Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain
76 §:ssä:

”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan  on  vaalikelpoinen  kuntayhtymän  jäsenkunnan
luottamustoimeen.  Vaalikelpoinen  ei  kuitenkaan  ole  72  §:n  1
momentin  1  kohdassa  tarkoitettu  henkilö  eikä  samaan
kuntayhtymään  pysyväisluonteisessa  palvelussuhteessa  oleva
henkilö.

Vaalikelpoinen  muun  kuin  58  §:n  1  momentissa  tarkoitetun
toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen
tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa  tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  toimielimessä
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. ”

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
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johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Voimassa  olevan  perussopimuksen  mukaisesti  yhtymähallituksen
toimikausi  on yhtymävaltuuston toimikautta  vastaava eli  neljä  (4)
vuotta.  Yhtymähallituksessa on 9 jäsentä, joista Kivijärven kunta
valitsee yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä.  

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee  SoTe
kuntayhtymän  yhtymähallitukseen  8/2021 alkavalle  toimikaudelle
yhden  (1)  varsinaisen  jäsenen  ja  hänelle  henkilökohtaisen
varajäsenen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________
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SOTE  KUNTAYHTYMÄN  YKSILÖASIOIDEN  JAOSTON  JÄSEN  8/2021 ALKAVALLE
TOIMIKAUDELLE 

Khall § 102
7.6.2021

SoTe kuntayhtymän  hallintosäännön mukaan 

"Jäsenet  yksilöasioiden  jaostoon  nimeää  yhtymähallitus
toimikaudekseen  jäsenkuntien  esityksestä  siten,  että  kullakin
jäsenkunnalla on jaostossa yksi (1) jäsen.  Yhtymähallitus nimeää
jaostolle  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan.   Mahdollisissa
äänestystilanteissa  kullakin  jaoston  jäsenellä  on  yksi  (1)  ääni.
Yksilöasiainjaoston  jäseneksi,  ei  kuitenkaan  puheenjohtajaksi,
voidaan  valita  muitakin  kuin  yhtymähallituksen  jäseniä  ja
varajäseniä."

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai  valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee  SoTe
kuntayhtymän  yksilöasioiden  jaostoon  8/2021 alkavalle
toimikaudelle  yhden  (1)  varsinaisen  jäsenen  ja  hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KESKI-SUOMEN  SAIRAANHOITOPIIRIN  YHTYMÄVALTUUSTON  JÄSENEN  JA
VARAJÄSENEN VAALI 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

Khall § 103
7.6.2021 

Kuntalain  14  §:n  mukaan valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin jollei jäljempänä toisin säädetä.  

Kuntalaki  76 §  Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan  on  vaalikelpoinen  kuntayhtymän  jäsenkunnan
luottamustoimeen.  Vaalikelpoinen  ei  kuitenkaan  ole  72  §:n  1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen  muun  kuin  58  §:n  1  momentissa  tarkoitetun
toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen
tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa  tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  toimielimessä
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.”

§ 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
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miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2
§:n mukaan Kivijärven kunta on kuntayhtymän jäsen.

Perussopimuksen  7  §:n  mukaan  kuntayhtymän  toimielimenä  on
valtuusto,  johon  jäsenkunnat  valitsevat  jäsenet  asukasluvun
mukaisesti.   Alle  2  000  asukkaan  kunnat  saavat  asettaa  yhden
jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä.

Perussopimuksen  8  §:n  mukaan  jäsenet  valtuustoon  valitaan
jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  se  valitsee  yhden  (1)
jäsenen  ja  yhden  varajäsenen  Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuustoon 8/2021 alkavalle toimikaudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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EDUSTAJAN VAALI KESKI-SUOMEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

Khall § 104
7.6.2021 

Keski-Suomen  maakuntavaltuuston  valinta  tapahtuu
edustajainkokouksessa, johon kukin jäsenkunta valitsee edustajat
kunnan  edellisen  vuoden  asukasluvun  mukaan.   Kullakin
jäsenkunnalla on edustaja jokaista 4 000 asukasta kohti.  Kullekin
edustajalle valitaan varaedustaja.  

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  valtuusto  valitsee
yhden  (1)  kunnan  edustajan  ja  hänelle  henkilökohtaisen
varaedustajan Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KESKI-SUOMEN  LIITON  MAAKUNTAVALTUUSTON  JÄSENEN  JA  VARAJÄSENEN
VALINTA 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

Khall § 105
7.6.2021

Kuntalain  14  §:n  mukaan  valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.

30 § Kunnan toimielimet

Kunnassa  on  oltava  valtuuston  lisäksi  kunnanhallitus  ja
tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta
valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3)  jaostoja  kunnanhallitukseen,  lautakuntaan,  valiokuntaan  ja
johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi
asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Kaksikielisessä  kunnassa  asetetaan  opetustoimen  hallintoon
erillinen  toimielin  kumpaakin  kieliryhmää  varten  taikka  yhteinen
toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai
jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista
henkilöistä.

Kunnanhallituksen,  lautakunnan,  valiokunnan  ja  johtokunnan
jaostoihin  sovelletaan,  mitä  asianomaisesta  toimielimestä
säädetään.

§ 76 Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

Vaalikelpoinen  kuntayhtymän toimielimiin  on  henkilö,  joka  71 §:n
mukaan  on  vaalikelpoinen  kuntayhtymän  jäsenkunnan
luottamustoimeen.  Vaalikelpoinen  ei  kuitenkaan  ole  72  §:n  1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen  muun  kuin  58  §:n  1  momentissa  tarkoitetun
toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen
tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa  tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  toimielimessä
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
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tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

71 § Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja  tulee  olla  sekä
naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40  prosenttia,  jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista  että  miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kuntayhtymän  perussopimuksen  10  §:n  mukaan
yhtymävaltuustosta  käytetään  nimitystä  Keski-Suomen
maakuntavaltuusto.

Maakuntavaltuuston valinta tapahtuu edustajainkokouksessa. 

Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja
valtuustossa  edustettuina  olevien  ryhmien  äänioikeuksien  tulee
valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
eri  ryhmien  kunnallisvaaleissa  saamaa  ääniosuutta  maakunnan
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Perussopimuksen  11 §:n mukaan alle 4 000 asukkaan jäsenkunta
valitsee  maakuntavaltuustoon  yhden  jäsenen  ja  hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  tekee  Keski-
Suomen  liiton  edustajainkokoukselle  esityksen
maakuntavaltuustoon  8/2021  alkavalle  toimikaudelle  valittavasta
yhdestä  (1)  varsinaisesta  jäsenestä  ja  hänen  henkilökohtaisesta
varajäsenestä. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN  AMMATILLISEN  KOULUTUKSEN  KUNTAYHTYMÄVALTUUSTON
JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI 8/2021 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE 

Khall § 106
7.6.2021 

Kuntalain  14  §:n  mukaan valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan 

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki  76 §  Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

”Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan  on  vaalikelpoinen  kuntayhtymän  jäsenkunnan
luottamustoimeen.  Vaalikelpoinen  ei  kuitenkaan  ole  72  §:n  1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen  muun  kuin  58  §:n  1  momentissa  tarkoitetun
toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen
tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa  tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  toimielimessä
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.”

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän
perussopimuksen  5  §:n  mukaan  kuntayhtymän  valtuustoon
jäsenkunnat  valitsevat  jäsenet  siten,  että  jokaista  alkavaa  4000
asukasta kohti valitaan yksi (1) jäsen. 

Kivijärven kunta saa valita Äänekosken ammatillisen koulutuksen
kuntayhtymän  yhtymävaltuustoon  yhden  varsinaisen  jäsenen  ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  se  valitsee  Äänekosken
ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  valtuustoon  yhden  (1)
edustajan  ja  hänelle  henkilökohtaisen  varaedustajan  8/2021
alkavalle toimikaudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VIITASALO-OPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI 8/2021
ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE

Khall § 107
7.6.2021

Kuntalain  14  §:n  mukaan  valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan 

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 74 § mukaan Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen  lautakuntaan  ja  valiokuntaan  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan  alainen  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2)  henkilö,  joka  on  asianomaisen  lautakunnan  tai  valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos  kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle  asianomaisessa
lautakunnassa  tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti  henkilöstöasioita  hoitavaan  toimielimeen
sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja  toimikuntaan voidaan valita  sellainenkin  henkilö,
joka  ei  ole  vaalikelpoinen kunnanhallitukseen  ja  lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.

Pääasiallisesti  henkilöstöasioita  hoitavaan  toimielimeen
sovelletaan, mitä 35 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja  toimikuntaan voidaan valita  sellainenkin  henkilö,
joka  ei  ole  vaalikelpoinen kunnanhallitukseen  ja  lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.”

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanvaltuusto  valitsee  Kivijärven  kunnan  edustajan  ja  hänelle
varaedustajan  Viitasalo-opiston  johtokuntaan  8/2021 alkavalle
toimikaudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET 

Khall § 108
7.6.2021 

Kuntalain  14  §:n mukaan  valtuuston  tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Kiinteistönmuodostamislain  (1995/554)  6  §:n  mukaan  valtuuston
tulee  valita  kunnan  kiinteistötoimitusten   uskotuiksi  miehiksi
vähintään  kuusi  (6)  henkilöä  valtuuston  toimikautta  vastaavaksi
ajaksi. 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset
olot tunteva henkilö.  Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen
on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Laki  käräjäoikeuden  lautamiehistä  (675/2016)  2  §  mukaan
lautamiehen  tulee  olla  käräjäoikeuden  tuomiopiiriin  kuuluvassa
kunnassa  asuva  Suomen kansalainen,  joka  ei  ole  konkurssissa,
jonka  toimintakelpoisuutta  ei  ole  rajoitettu  ja  jota  on  pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä. 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka
on täyttänyt 65 vuotta.  Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on
virka  yleisessä  tuomioistuimessa  tai  rangaistuslaitoksessa  taikka
joka  virassaan  suorittaa  ulosottotehtäviä,  rikosten  esitutkintaa
taikka tulli-  tai  poliisivalvontaa,  eikä myöskään virallinen syyttäjä,
asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Uskotun  miehen  on  ennen  toimeensa  ryhtymistä  annettava
käräjäoikeudessa  tai  maaoikeudessa  vakuus  siitä,  että  hän
parhaan  ymmärryksensä  ja  omantuntonsa  mukaan  täyttää
rehellisesti  uskotun  miehen  toimensa  eikä  tee  siinä  kenellekään
vääryyttä mistään syystä. 

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee  kuusi henkilöä
kiinteistötoimitusten  uskotuiksi  miehiksi  8/2021 alkavalle
toimikaudelle

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA

Khall § 109
7.6.2021 

Laki  käräjäoikeuden  lautamiehistä  (675/2016)  2  §  mukaan
lautamiehen  tulee  olla  käräjäoikeuden  tuomiopiiriin  kuuluvassa
kunnassa  asuva  Suomen kansalainen,  joka  ei  ole  konkurssissa,
jonka  toimintakelpoisuutta  ei  ole  rajoitettu  ja  jota  on  pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä. 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka
on täyttänyt 65 vuotta.  Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on
virka  yleisessä  tuomioistuimessa  tai  rangaistuslaitoksessa  taikka
joka  virassaan  suorittaa  ulosottotehtäviä,  rikosten  esitutkintaa
taikka tulli-  tai  poliisivalvontaa,  eikä myöskään virallinen syyttäjä,
asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Oikeusministeriö on viimeksi vahvistanut lautamiesten lukumäärän
28.04.2017.  Kivijärven  kunnasta  valittavien  lautamiesten
lukumääräksi on tuolloin vahvistettu yhdeksi (1) .

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee yhden
(1) käräjäoikeuden lautamiehen 8/2021 alkavalle toimikaudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTIEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SEUTUEDUSTAJISTOON 8/2021 ALKAVALLE
TOIMIKAUDELLE

Khall § 110
7.6.2021

Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnat yhdistyivät 1.1.2005. Paikat
seutuedustajistossa jakautuvat määrällisesti seuraavasti: 

• Saarijärvi ja Viitasaari: 4 edustajaa/ kunta 

• Karstula ja Pihtipudas: 3 edustajaa/ kunta 

• Kannonkoski,  Kinnula,  Kivijärvi  ja  Kyyjärvi:  2  edustajaa/
kunta 

Lisäksi jäseninä toimivat myös alueen kunnanjohtajat. 

Valmistelevana tahona edustajistolle toimii alueen kuntajohtajista ja
kehittämisyhtiöiden,  oppilaitosten  ja  rahoittajien  edustajista
koostuva  seutujohtoryhmä,  jonka  kokouksiin  edustajiston
puheenjohtajisto (pj. ja vpj.) osallistuvat. 

Seutukunnalla  hyväksytyn  seutuyhteistyön  toimintamallin
mukaisesti seutuedustajiston ja seutujohto-ryhmän puheenjohtajuus
kiertää kunnissa. Vuonna  2020 puheenjohtajana toimi Karstula ja
varapuheenjohtajana  Kyyjärvi. Seutuedustajisto  linjaa
seutuyhteistyötä  ja  seuraa  ja  arvioi  seutuohjelman  toteutuksen
kokonaisuutta 1-2 kokouksessa vuosittain. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtustoolle, että seutuedustajistoon valitaan
kaksi Kivijärven edustajaa sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt
8/2021 alkavalle toimikaudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN  POLIISIPIIRIN  NEUVOTTELUKUNNAN  JÄSENEN  JA
VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 8/2021- 5/2025 

Khall § 111
7.6.2021

Sisä-Suomen  poliisilaitos  pyytää  alueensa  kaupunkeja  ja  kuntia
nimeä,ään  jäsenet  poliisin  neuvottelukuntaan  toimikaudelle
1.6.2021-31.5.2025. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n
mukaan Poliisihallitus on vahvistanut Sisä-Suomen poliisilaitoksen
neuvottelukunnan jäsenmääräksi 51 jäsentä.

Näistä  viisi  (5)  on  Tampereen  kaupungin  edustajia  ja  kaksi  (2)
Jyväskylän  kaupungin  edustajia,  muut  kaupungit  ja  kunnat
nimeävät neuvottelukuntaan yhden jäsenen. Varsinaisten jäsenten
lisäksi neuvottelukuntaan nimetään myös varajäsenet.

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Keski-Suomen  poliisipiirin
neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen ja  hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen 8/2021 alkavalle toimikaudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SYDÄN-SUOMEN  JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI 8/2021
ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE

Khall § 112
7.6.2021

”Sydän-Suomen  lautakunnan  keskeisin  tehtävä  on  saada
yhtenäinen  toimintamalli  jäteasioissa  toiminta-alueellaan.
Lautakunnan  tehtäviin  kuuluu  mm.  jätetaksan  vahvistaminen,
jätemaksusta,  perinnästä  ja  ulostotosta  määrääminen,
jätehuoltomääräysten  hyvksyminen,  jätteenkuljetusrekisterin
hallinnointi  sekä  jätteen  vastaanotto-  ja  käsittelypaikoista
päättäminen.  Sopijakunnat  antavat  lautakunnan päätettäväksi  ne
Saarijärven kaupungin hallintosäännössä määritetyt tehtävät, jotka
kuuluvat lautakunnan toimialueeseen.”

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Lautakuntaan  valitaan  kaikista  osakaskunnista  yksi  jäsen  ja
jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan toimikausi on
neljä vuotta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Sydän-Suomen
jätelautakuntaan  8/2021 alkavalle  toimikaudelle  1  yhden  (1)
varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN EDUSTAJAN VAALI KUTSUNTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 8/2021
– 5/2025  

Khall § 113
7.6.2021

Sisä-Suomen  poliisilaitos  pyytää  alueensa  kaupunkeja  ja  kuntia
nimeämään  jäsenet  poliisin  neuvottelukuntaan  toimikaudelle
8/2021-5/2025.  Poliisin  hallinnosta  annetun  asetuksen  13  §:n
mukaan Poliisihallitus on vahvistanut Sisä-Suomen poliisilaitoksen
neuvottelukunnan jäsenmääräksi 51 jäsentä..

Näistä  viisi  (5)  on  Tampereen  kaupungin  edustajia  ja  kaksi  (2)
Jyväskylän  kaupungin  edustajia,  muut  kaupungit  ja  kunnat
nimeävät neuvottelukuntaan yhden jäsenen. Varsinaisten jäsenten
lisäksi neuvottelukuntaan nimetään myös varajäsenet.

Asevelvollisuuslaki 19 § Kutsuntalautakunta

Aluetoimisto  asettaa  kutsuntojen  toimittamista  varten
toimialueelleen  vuodeksi  kerrallaan  vähintään  yhden
kutsuntalautakunnan,  jossa  on  puheenjohtaja  ja  kaksi  muuta
jäsentä.

Kutsuntalautakunnan  puheenjohtajan  tulee  olla
asevelvollisuusasioihin  perehtynyt  virassa  oleva  upseeri,  jolla  on
kokemusta  asevelvollisuusasioiden  käsittelemisestä.  Muista
jäsenistä  toisen  tulee  olla  asevelvollisuusasioihin  perehtynyt
sotilasvirassa  palveleva  henkilö  ja  toisen  jäsenen  sen  kunnan
edustaja,  jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Lisäksi
jäsenistä ainakin yhden tulee olla aluetoimiston virkamies.

Kutsuntalautakunta  on  päätösvaltainen,  kun  läsnä  ovat
puheenjohtaja ja molemmat muut jäsenet

20 § Kutsuntalautakunnan tehtävät

Kutsuntalautakunta  päättää  asevelvollisen  palveluskelpoisuudesta
ja sen perusteella asevelvollisen:

1) palvelukseen määräämisestä;

2) palveluksesta vapauttamisesta; tai

3)  määräämisestä  kutsunnassa  toimitettavaan  uuteen
tarkastukseen.

Kutsuntalautakunta  hyväksyy  lisäksi  asevelvollisen
siviilipalvelukseen

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  se  valitsee  Kivijärven
kunnan  edustajan  ja  hänelle  varaedustajan  asevelvollisuuslain
mukaiseen kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi 8/2021 – 5/2025.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 114
7.6.2021

Saapuneet asiakirjat:

• Seutujohtoryhmän pöytäkirja 3/12.5.2021

• KEHA-keskus Maksatuspäätös, lisätuki 1.10.-31.12.2020

• Sote-kuntayhtymähallitus, esityslista 7/3.6.2021

• Keski-Suomen  Liitto,  maakuntahallituksen  pöytäkirja
5/21.5.2021

• Sote-kuntayhtymä/kuntaneuvottelut esityslista kevät 2021

• Viitasaaren kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 26.4.2021 §
90/ Ympätistötoimen toimialajohtajan viransijaisuus 

• Aluehallintovirasto,  Ohjauskirje  1.6.2021
/Kokoontumisrajoituksista  luopuminen  Covid-19-epidemian
perustasolla  ja  epidemian  leviämisen  estämiseksi
säädettyjen toimenpiteiden valvonta

• Kivijärven kuntavaalien 2021 Ehdokaslistojen yhdistelmä

• Kivijärven  työttömyysaste  30.4.2021  12,8  % miehet  29  ja
naiset 21

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PERUSTURVALIIKELAITOS SAARIKAN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN JÄSENEN JA
YHDEN  HENKILÖKOHTAISEN  VARAJÄSENEN  NIMEÄMINEN   SEKÄ  1.
VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN 

Khall § 115
7.6.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  että  se  nimeää
Perusturvaliikelaitos  Saarikan  tarkastuslautakuntaan  varsinaisen
jäsenen ja yhden  varajäsenen. 

Lisäksi  kunnanhallitus  esittää,  että  kunnanvaltuusto  nimeää
jäsenen  tarkastuslautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN  AMMATILLISEN  KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN  HALLITUKSEEN
VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN    

Khall § 116
7.6.2021

Piirijärjestöjen yhteisen neuvottelun tuloksena Kivijärven kunnalla
on Äänekosken ammatillisen  koulutuskuntayhtymän hallituksessa
varajäsenen luottamuspaikka .

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  että  se  nimeää
Äänekosken  ammatillisen  koulutuskuntayhtymän  hallitukseen
yhden varajäsenen 8/2021 alkavalle toimikaudelle.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN  AMMATILLISEN  KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
TARKASTUSLAUTAKUNTAAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 

Khall § 117
7.6.2021

Piirijärjestöjen yhteisen neuvottelun tuloksena Kivijärven kunnalla
on  Äänekosken  ammatillisen  koulutuskuntayhtymän
tarkastuslautakunnassa varajäsenen luottamuspaikka .

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto nimeää Äänekosken
ammatillisen  koulutuskuntayhtymän  tarkastuslautakuntaan  yhden
varajäsenen 8/2021 alkavalle toimikaudelle.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


