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x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.
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x Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.
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(ja läsnäolon peruste)

x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 82

ASIAT § 84 - 90

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 83

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 26.08.2020
Allekirjoitukset

Risto Holm Erja Moisio

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 31.08.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 82
24.08.2020

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

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

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

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

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

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

Kunnanjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 83
24.08.2020

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

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

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

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee Risto Holmin ja Erja Moision  tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAARIJÄRVEN-VIITASAAREN SEUTUKUNTIEN YHTEISEN RAKENNEMALLIN ELI 8 
K RAKENNEMALLIAINEISTON HYVÄKSYMINEN

Khall § 84
24.08.2020

Viitasaaren  –  Saarijärven  seutukunnalle  (Kannonkoski,  Karstula,
Kinnula,  Kivijärvi,  Kyyjärvi,  Pihtipudas,  Saarijärvi  ja  Viitasaari)  on
laadittu  yhteinen  rakennemalli-aineisto.  Pohjoisen  Keski-Suomen
rakennemalli on nimetty 8K rakennemalliksi. 

Kuntien  rakennemalleja  ja  strategisia  yleiskaavoja  laaditaan
pääsääntöisesti  oikeusvaikutuksettomina,  jolloin  myös
laadintaprosessi  on  joustavampi.   Rakennemalli  ei  ole
oikeusvaikutteinen  yleiskaava,  vaan  rakennemalli  on  strateginen
aineisto  kunnan  (tai  seutukunnan)  kehittämiselle.  Viitasaaren  ja
Saarijärven  seutukuntien  alueelle  ei  ole  laadittu  kuntakohtaisia
rakennemalleja  tai  rakenneyleiskaavoja  aiemmin  ja  näiden
puuttumista on korvattu nyt laaditulla 8 K rakennemalliaineistolla.

Rakennemallityön  tavoitteena  on  ollut  yhteisen  näkemyksen
löytäminen  seutukunnan  elinvoimaisuuden  kannalta  tärkeimmistä
kohteista,  alueista  ja  arvoista  sekä  kehittämisen  päälinjoista  ja
niiden  toteuttamisesta  maankäytössä  ja  muissa
kehittämishankkeissa. Alueelta kumpuava elinvoima liittyy kiinteästi
biotalouden,  matkailun  ja  aluetta  halkovien  vesistöjen  tarjoamiin
mahdollisuuksiin. Huolehtimalla näiden vahvuuksien kehittymisestä
tuetaan koko seutukunnan elinvoimaa. Rakennemallityötä on viety
läpi seudun kuntien kesken tiiviinä yhteistyönä ja vuorovaikutteisesti
eri sidosryhmiä kuunnellen.

Rakennemallin  tavoitteena  on  edistää  Pohjoisen  Keski-Suomen
kuntien kilpailukykyyn ja imagoon liittyvien tavoitteiden toteutumista.
Tämä  edellyttää  kuitenkin  maankäytön  strategisia  valintoja,
jämäkkää  kehittämistyötä  ja  konkreettisia  toimenpiteitä.  Erityistä
painoarvoa on niillä toimenpiteillä, jotka ovat alueen kaikille kunnille
yhteisiä  ja  edistävät  koko  seudun  tasapainoista  kehittymistä  ja
muuta (maankäytön) kehittämistä. 

Rakennemallityössä on tehty strategisia valintoja: Pohjoisen Keski-
Suomen  kunnat  suuntaavat  kehittämistä  alueen  yhteisiin
vahvuuksiin  ja  vetovoimatekijöihin  panostamalla  ylikunnallisen
luonto- ja vesistömatkailuverkoston kehittämiseen sekä biotalouden
osaamisen vahvistamiseen. Asumista ja palveluja kehitetään siellä,
missä on luontaisia kasvuedellytyksiä.

Pohjoisen  Keski-Suomen  kuntien  tulee  hyödyntää  aktiivisesti
vahvuuksiaan,  joita  ovat  erityisesti  biotalouden  koulutus  ja  -
osaaminen,  runsas  vapaa-ajan  asutus,  vesistö-  ja  muut  reitit,
valokuitu  ja  etätyömahdollisuudet  sekä  monipuolinen  kulttuuri-  ja
tapahtumatarjonta.  Tämä  edellyttää  seutukunnan  kuntien  tiivistä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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vuorovaikutusta  sekä  markkinoinnin,  erityisesti
matkailumarkkinoinnin, tehostamista.

Elinvoimamalli  edistää  Pohjoisen  Keski-Suomen  seutukunnan
yhteisiä tavoitteita, joista tärkeimpiä ovat:
- Kuntien taloudellinen tasapaino
- Turvatut lähipalvelut
- Asukkaiden hyvinvointi
- Väestön vähenemisen pysäyttäminen, pitovoima
- Liikunta- ja virkistyspalveluiden kehittyminen
- Matkailun kansainväistyminen ja ympärivuotistuminen
- Yrittäjyyden tukeminen ja työpaikkojen kasvu

Jokaisella  seudun  kunnalla  on  oma,  vahva  profiilinsa  ja  lisäksi
seudulla  on  paljon  yhdistäviä  ja  kaikkia  kuntia  koskevia
vetovoimatekijöitä.

Strategiset  valinnat  perustuvat  Pohjoisen  Keski-Suomen  yhteisiin
vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin, jotka on haluttu nostaa erityisinä
kehittämiskohteina esille. Hankkeen ohjausryhmässä kehittämisen
painopistealuiksi valittiin: 
- Luontoon ja kulttuuriin pohjautuva matkailu
- Biotalous ja puurakentaminen
- Vesistöt ja vapaa-ajan asuminen 

Näiden  sisältöjen  kehittämistä  tukee  toimiva  aluerakenne,
toimijoiden välinen yhteistyö ja onnistunut markkinointi.

Rakennemalli-aineisto on tarkoitettu päivitettäväksi työkaluksi
kuntien strategiseen kehittämiseen

Rakennemalli  on  parhaimmillaan  jatkuvasti  päivittyvä  työkalu
maankäytön  ja  kuntien  startegisen  kehityksen  ohjaukseen.  Olisi
suositeltavaa,  että  rakennemallin  päivitystarvetta  arvioitaisiin
vähintään valtuustokausittain. Vuosittain rakennemallin toteutumista
voidaan  seurata  indikaattoreilla,  jotka  liittyvät  mm.  alueen
väestökehitykseen, liikkumiseen ja liikennemääriin, matkailutuloihin
ja  kuntatalouteen,  elinkeinoelämän  kehittymiseen  ja  kuntalaisten
hyvinvointiin  (asukastyytyväisyyteen).  Rakennemalli-aineisto  on
tarkoitettu kuntien strategisen kehittämisen työvälineeksi erityisesti
kuntajohdon käyttöön. Rakennemalli-aineiston kappaleeseen 4 on
koottu toimenpide-ehdotuksia ylikunnallisista kehittämishankkeista,
joita  olisi  hyvä  kuntien  päivittää  yhdessä  esim.
kuntajohtajatapaamisissa ja seutujohtoryhmässä. 

Aineisto on tärkeä saattaa tiedoksi myös pohjoisen Keski-Suomen
muille  kehittäjätahoille  kuten  esimerkiksi  kehittämisyhtiöille,
koulutusorganisaatioille ja Leader Viisari ry:lle.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Rakennemallihankkeen aineiston laatijatahot: 

Rakennemallihanke-aineiston  on  laatinut  Sweco  Ympäristö  Oy  ja
hankkeen  projektipäällikkönä  on  toiminut  kehitysjohtaja  Kimmo
Vähäjylkkä. Sweco Ympäristö Oy:n työryhmään on kuulunut myös
suunnittelija  Satu  Suikkola  ja  laatupäällikkö-suunnittelija  Johanna
Lehto. 

8K  rakennemallityötä  on  ohjannut  Pohjoisen  Keski-Suomen
viranhaltijoista ja kunnan- ja kaupunginjohtajista koottu 10 hengen
ohjausryhmä,  joka  on  kokoontunut  4  kertaa  hankkeen  aikana.
Hankkeen  työryhmään  on  kuulunut  kuntien  kaavoittajia  ja
maankäytön  suunnittelijoita.  Työryhmä  on  kokoontunut  prosessin
aikana  n.  15  kertaa.  Työryhmän  jäsenet  ovat  osallistuneet
aktiivisesti myös rakennemallin vuorovaikutustilaisuuksiin.

Projektin viestintä, vuorovaikutus ja toimijoiden osallistaminen
tiivistetysti:

Hankkeen  alussa  perustettiin  oma  projektisivusto
www.8krakennemalli.fi.  Sivustolle  on  julkaistu  ajankohtaista  tietoa
prosessin etenemisestä ja tuloksista.

Ohjaus-  ja  työryhmän  kokousten  ohella  seudun  maankäytön
suunnittelijoille,  päättäjille,  kuntajohtajille  ja  maakuntaliiton
edustajille on järjestetty kolme työpajaa. 

• Kaksi  saman  sisältöistä  tavoitetyöpajaa  järjestettiin
kesäkuussa 2018 toinen Saarijärvellä ja toinen Viitasaarella.
Tavoitetyöpajassa  laadittiin  kuntakohtaisia  karttaesityksiä
kuntien tulevaisuuskuvista ja pohdittiin seutukunnan yhteisiä
haasteita ja tavoitteita. 

• Rakennemallityöpaja  järjestettiin  marraskuussa  2019
Kannonkoskella.  Työpajassa  pohdittiin  kuntien  yhteisiä
kehityssuuntia  ja  konkreettisia  toimenpiteitä  sekä  oman
kunnan  kehitystarpeita  mm.  asumiseen,  virkistykseen,
matkailuun ja elinkeinoihin liittyen.

Kuntalaisia  osallistettiin  elo-lokakuun  2018  välisenä  aikana
pohtimaan  Pohjoisen  Keski-Suomen  kuntien  kehittämisen
mahdollisuuksia  avoimen  verkkomuotoisen  tavoitekyselyn
muodossa. Kyselyyn saatiin lähes 300 vastausta,  joista  67 % oli
alueen  asukkaita,  10  %  vapaa-ajan  asukkaita,  8  %  kunnallisia
päättäjiä  ja  loput  muita  alueen  kehittämisestä  kiinnostuneita.
Kyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle merkittäviä ja
kehitettäviä alueita. Karttamerkintöjä saatiin koko Pohjoisen Keski-

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Suomen alueelta yhteensä 1350.

Kaikille  kunnan-  ja  kaupunginvaltuustoille  on  järjestetty  info-  ja
keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin työn etenemistä ja visiokyselyn
tuloksia.  Iltakoulu-tyyppisisissä  tilaisuuksissa  keskusteltiin  kuntien
tulevaisuuskuvista  konsultin  laatimien  tulevaisuusskenaarioiden
kautta.

Pohjoisen  Keski-Suomen  nuorisovaltuustot  ja  lukio-opiskelijat
osallistettiin  rakennemallivaihtoehtojen  vertailuun  ja  vaikutusten
arviointiin. Lukioissa maantieteen opettajat ja nuorisovaltuustoissa
puheenjohtajat  järjestivät  konsultin  ohjeistaman  työpajan
opiskelijoilleen ja nuorisovaltuuston jäsenille.

Hankkeen  etenemisestä  on  tiedotettu  avoimesti  paikallismedian
kautta.

Liitteet: 
• 8K rakennemalli
• Kuntien kehityskuvat

Linkki videoesittelyyn: 
http://www.nopolanews.fi/videoarkisto?program=518 (8  K
rakennemallin tiivistelmä)

Aineistoja on katsottavissa myös nettiosoitteessa:
https://www.8krakennemalli.fi/  

valmistelijat: (hankkeen  yhteishenkilöinä  Saarijärven  kaupungin
kaavoitusjohtaja  p.  044  4598  405  ja  Pihtiputaan-Viitasaaren
aluearkkitehti (  ) p. 044 4597 389)

Valmistelun esitys:

Kivijärven  kunnanhallitus  päättää  esittää,  että  kunnanvaltuusto
hyväksyy laaditun 8K rakennemalli-aineiston kunnan maankäytön ja
strategisen  kehittämisen  työvälineeksi,  jota  voidaan  Kivijärven
kunnan  tietojen  osalta  päivittää,  täydentää  ja  muuttaa
kunnanhallituksen  päätöksellä  (vähintään  valtuustokausittain)  ja
ylikunnallisten  toimenpide-ehdotusten  osalta  seutujohtoryhmässä
tarpeen mukaan.  

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus   esittää  kunnanvaltuustolle,  että  kunnanvaltuusto
hyväksyy laaditun 8K rakennemalli-aineiston kunnan maankäytön ja
strategisen  kehittämisen  työvälineeksi,  jota  voidaan  Kivijärven
kunnan  tietojen  osalta  päivittää,  täydentää  ja  muuttaa

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kunnanhallituksen  päätöksellä  (vähintään  valtuustokausittain)  ja
ylikunnallisten  toimenpide-ehdotusten  osalta  seutujohtoryhmässä
tarpeen mukaan.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 85
24.08.2020 

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

Kunnanvaltuuston  kokouksen  15.6.2020   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 22.6.2020 ja kunnan kotisivulla 22.6. -
29.7.2020 .

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  toteaa,  että  kunnanvaltuuston  15.6.2020  tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene valtuuston toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TYHJILLÄÄN OLEVIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI

Teknltk § 31
28.04.2020

Putkinotkon kiinteistöllä on ollut maanmittaustoimitus, jossa ranta-
alueella  oleva  rakennuspaikka  on  lohkottu  omaksi  6  000  m²
tilakseen.  Lisäksi  peltoalueen  rakennuspaikkoja  varten  on  tehty
maanmittaustoimitus,  jolla  saatiin  tieoikeus  Mäntyniementien
kautta. 

Putkinotkon  myynti  ei  aiemmin  saavuttanut  kaupantekoon
päättyvää tulosta. Kiinteistöjen myynnin kautta kunnan käyttömenot
poistuvat  kiinteistöittäin  ja  siirtyvät  uuden  omistajan
huolehdittavaksi. 

Nuorisotalon  osalta  on  vielä  käynnissä  lainhuudon  hakeminen
Kivijärven  kunnalle.  Kunta  on  tehnyt  kaupat  ko.  rakennuksesta
tontteineen vuonna 1982, mutta ei ole tuolloin hakenut lainhuutoa. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta  esittää kunnanhallitukselle putkinotkon ja nuorisotalon
myymistä  huutokaupat.com  sivuston  kautta
huutokauppaperiaatteella.

Lisäksi kartoitetaan kunnan metsien osalta myytävät metsäpalstat
mm. Sivakkalammin rantaan rajoittuva n. 20 ha:n palsta.

Rantayleiskaavan  myötä  kunnalle  on  tulossa
rantarakennuspaikkoja  n.  10  kpl,  jotka  laitetaan myyntiin  kaavan
hyväksymisen jälkeen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 56
04.05.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Nuorisotalon kiinteistö myydään sen mahdollisesti  tultua erillisellä
kiinteistökaupalla  kunnan  omistukseen  lainhuudatettuna  kuluvan
vuoden aikana.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Tekninen osasto

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Teknltk § 52
18.08.2020

Tekninen johtaja:

Putkinotko on ollut huutokaupat.com sivustolla myynnissä. Myynti
alkoi 14.5.2020 ja päättyi 29.06.2020 klo 19:04. Kohdetta katsottiin
11 015 kertaa ja kohteella oli 10 eri tarjoajaa. Korkein tarjous on 61
000 €.

Päätös:

Tekninen  lautakunta  esittää  kunnanhallitukselle,  että  Putkinotko
myydään  korkeimman  tarjouksen  jättäneelle  61  000  €  hintaan.
Lisäksi  ostajalle  tulevat  kaupanvahvistajan  ja  lainhuudon
hakemisesta johtuvat kulut. 

Tiedoksi              kunnanhallitus

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

Khall § 86
24.08.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Tekninen johtaja
Toimeksi            Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN 4K-KUNTIEN KUNTAJAKOSELVITYKSEEN

Khall § 87
24.08.2020

Ehdotus:

Leppänen  esitti,  Moision,  Risto  Holmin,  Kalmarin  ja  Liimataisen
kannattamana, että  kunnanhallitus  päättää  laittaa  osallistumisen
4K-kuntien kuntajakoselvitykseen uudelleen vireille.

Päätös:

Kari  Holm Asko  Kauppisen  kannattamana esitti,  ettei  4K-kuntien
kuntajakoselvitystä laiteta uudelleen vireille.

Kunnanhallitus päätti  äänin 2-5 (Kari Holm, Kauppinen / Leppänen,
Moisio, Risto Holm, Kalmari, Liimatainen) päätti laittaa 4K-kuntien
kuntajakoselvitysasian uudelleen vireille.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  olla  osallistumatta  4K-kuntien
kuntajakoselvitykseen.

Päätös: 

Leppänen esitti, että

1)  kunnanhallitus  kutsuu  kunnanvaltuuston  päättämään
kuntajakoselvitykseen  osallistumisesta 31.8.2020  pidettävässä
kokouksessa

2)  kunnanvaltuustolle  pidetään  selvitysmiehen  teams-esitys
aiheesta

Risto  Holm  Leppäsen  kannattamana  esitti,  että  kunnanhallitus
esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  päättää  kuntajakoselvitykseen
osallistumisesta.

Kunnanhallitus päätti  äänin 2-5 (Kari Holm, Kauppinen / Leppänen,
Moisio,  Risto  Holm,  Kalmari,  Liimatainen)  hyväksyä  Leppäsen
kohdan 1 esityksen.

Kunnanhallitus  hyväksyi  yksimielisesti  Leppäsen  kohdan  2
esityksen.

Kunnanhallitus päätti  äänin 2-5 (Kari Holm, Kauppinen / Leppänen,
Moisio,  Risto Holm, Kalmari,  Liimatainen)  hyväksyä Risto Holmin
esityksen.  Kari Holm ja kunnanjohtaja jättivät päätökseen eriävän
mielipiteen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 88
24.08.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 5 / 1.7.2020
• Sivistyslautakunta 6 / 27.7.2020

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                      Sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 89
24.08.2020

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

30.04.2019 9,8 % 24 15

31.05.2019 8,3% 21 12

30.06.2019 8,0% 18 14

31.07.2019 10,1% 20 20

31.08.2019 9,3% 20 17

30.09.2019 10,1% 22 18

31.10.2019 10,1% 26 14

30.11.2019 11,1% 25 19

31.12.2019 14,3% 34 23

31.01.2020 11,1% 26 18

29.02.2020 11,3% 29 16

31.03.2020 13,1% 32 20

30.04.2020 18,3% 42 28

31.05.2020 16,0% 34 27

30.06.2020 16,0% 34 27

Saapuneet asiakirjat:

• SoTe ky, yhtymävaltuuston pöytäkirja 1 / 24.6.2020
• Seutujohtoryhmän pöytäkirja 5 / 17.6.2020
• Valtiovarainministeriö  24.6.2020:  Kuntien  digitalisaation

edistämisen valtionavustushaku
• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  ky:n  hallituksen  pöytäkirja  9  /

10.6.2020
• SoTe ky, yhtymähallituksen pöytäkirja 6 / 20.8.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

24.08.2020 163

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTÄMINEN KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY:N 
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Khall § 90
24.08.2020

Kehittämisyhtiö  Witas  Oy  piti  varsinaisen  yhtiökokouksensa
20.8.2020,  johon  Kivijärven  kunnanhallitus  ei  kyennyt
kokousaikataulustaan  johtuen  evästämään
yhtiökokousedustajaansa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaansa.

Päätös: 

Kunnanhallitus  evästi  yhtiökokousedustajaa  esittämään
ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä,  jotta  Kivijärven edustajiksi
yhtiön  hallitukseen  valitaan  Risto  Holmin  esittämänä  Asko
Kauppinen  ja  Erja  Moision  esittämänä  kunnanjohtaja  Pekka
Helppikangas.

Toimeksi               Yhtiökokousedustaja Erkki Leppänen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


