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§ 99 27 OSALLISTUMINEN KUNTA-AKKUNA -HANKKEESEEN
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MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA Maanantaina 21.09.2020 klo 18.30 – 20.00

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone  

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

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

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

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, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Hertteli Jukka, tekninen johtaja
Kainulainen Minna, projektipäällikkö

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 96

ASIAT § 98 - 100

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 97

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Risto Holm § 98

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen, poissa § 98 Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 22.9.2020
Allekirjoitukset

Marjatta Liimatainen Asko Kauppinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 28.9.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 96
21.9.2020

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 § 97
21.9.2020

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  Marjatta  Liimataisen ja  Asko  Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VÄITTEET  JA  LAUSUMAT  KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N
YRITYSSANEERAUKSESSA

Khall § 98
21.9.2020

Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  saneerausmenettelyssä  on
vuorossa  saneerausohjelmaehdotuksen  käsittely.  Velkojille
varataan  tilaisuus  tarkistaa  saneeerausohjelmaehdotuksessa
huomioidut  saatavat  (tehdä  väite)  ja  ottaa  kantaa
saneerausohjelmaehdotuksen  sisältöön  (antaa  lausuma).
Saneerausohjelmaehdotusta  voidaan  vielä  tässä  vaiheessa
muokata esitettyjen väitteiden ja lausumien perusteella.

Mikäli  velkojan  saatava  on  merkitty  oikein  eikä  velkojalla  ole
kommentoitavaa  myöskään  muiden  velkojien  saataviin  tai
saneerausohjelmaehdotuksen sisältöön, väitettä eikä lausumaa ole
tarpeen tehdä.

Kunnanhallitukselle  on  toimitettu  erikseen  ehdotus
saneerausohjelmaksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa,  ettei  väitteen  tekemiselle  eikä  lausuman
antamiselle ole tarvetta.

Päätös: 

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OSALLISTUMINEN KUNTA-AKKUNA -HANKKEESEEN

Khall § 99
21.9.2020
Liite nro 27.

Joki ICT:n omistaja-alueella on valmisteltu jo viime talvesta alkaen
hanketta  Valtiovarainministeriön  digikannustinavustuksiin  liittyvään
hakuun.  Haku  avattiin  kesäkuun  lopussa  ja  hakemukset  tulee
toimittaa  5.10.2020  mennessä.  Työryhmässä  on  ollut  Joki  ICT:n
lisäksi mukana kahden kunnan eli Nivalan ja Kalajoen kaupunkien
edustajat.  Valmistelua  ohjanneeseen  laajempaan  ryhmään  ovat
lisäksi  kuuluneet  Oulaisten,  Pyhäjärven  ja  Raahen  kaupunkien
edustajat. 

Valmistelun  pohjalta  on  syntynyt  esitys  Kunta-Akkuna  -
hankkeesta.  Siinä  kuntalaisten  asiointiin  liittyvät  eri  järjestelmiin
pohjautuvat digitaaliset palvelut kootaan yhteen käyttöliittymään eli
Kunta-Akkunaan  yhden  kirjautumisen  taakse.  Samalla
hyödynnetään eri  järjestelmiin kuntalaisesta tallennettu taustatieto
niin,  että  Kunta-Akkunassa  voidaan  tarjota  asiointipalveluja
kuntalaisten  tarve  ja  elämäntilanne  ennakoiden.  Tämän
mahdollistamiseksi  yksinkertaistetaan  ja  nopeutetaan  asiointiin
liittyvää  palvelu-  ja  päätöksentekoprosessia.  Tuotoksena  on
kuntarajoista riippumaton toimintatapa eli kaikille kunnille yhtenäiset
toimintamallit, työnkulut ja asiointikanava. 

Hankkeessa ei investoida yhteenkään uuteen järjestelmään, vaan
hyödynnetään  olemassa  olevaa  tai  hankkeen  ulkopuolella
hankittavaa  teknologiaa.  Lisäksi  hyödynnetään  aiemmin
kansallisesti  kehitettyjä  ratkaisuja  kuten  Suomi.fi  -palvelut.
Osallistuvien organisaatioiden ei tarvitse hankkeen vuoksi vaihtaa
yhtäkään  käytössä  olevaa  perusjärjestelmää,  vaan  niiden  käyttö
liitetään  osaksi  hankkeessa  työstettäviä  palveluprosesseja.
Hankkeen  panokset  kohdistetaan  siis  täysimääräisesti
konkreettiseen kehittämistyöhön. 

Miksi hanke tarvitaan 

Nykytilanteessa  palvelut  ja  tieto  ovat  hajautettuna  lukuisiin  eri
järjestelmiin,  minkä  seurauksena  kustannukset  sekä
palvelutuotannon  riskit  kasvavat  kuntaorganisaation  kannalta
hallitsemattomiksi. 

Miten kunta hyötyy 

Merkittävä säästöpotentiaali ja toiminnalliset hyödyt ovat saatavilla
pienellä panostuksella. Nykyisistä järjestelmistä voidaan saada irti
parempi  hyöty  ja  teho.  Turvataan  asiakkaiden  pääsy  palveluihin
myös poikkeustilanteissa ja  parannetaan mahdollisuuksia etätyön
laajamittaiseen  hyödyntämiseen.  Digitaaliset  palvelut  tehostavat
palvelutuotantoa  ja  pienentävät  hiilijalanjälkeä.  Kunta  toimii
vastuullisesti  ja  täyttää  nykyisen  ja  tulevan  lainsäädännön  -
esimerkkinä  GDPR,  saavutettavuus  ja  tiedonhallintalaki  -

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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vaatimukset. 

Miten kunta pääsee osalliseksi 

Hankkeen  hakijana  ja  hallinnoijana  toimii  Nivalan  kaupunki.
Hankkeen kustannusarvio kahdelle vuodelle on 460 000 €. VM:ltä
haetaan enimmäismäärää eli 85 %:a kustannuksista (391 000 €).
Loput 15 % eli 69 000 € ovat kuntien omarahoitusosuutta. Tarkempi
kustannus- ja rahoitussuunnitelma on kuvattu liitteessä. 

Omarahoitusosuus voidaan kuitata kuntien henkilöstön hankkeelle
osoittamana työnä – esim. palveluprosessien kehittämiseen kirjatut
työtunnit  tai  hankkeen  suoraan  aiheuttamina  tarvike-,  materiaali-
tms. kuluina. Mitä useampi kuntatoimija sitoutuu hankkeeseen, sitä
useamman  kesken  omarahoitusosuus  jakautuu.  Esim.  10
organisaatiota -> 3 450 € / organisaatio / vuosi, 15 organisaatiota ->
2  300  €  /  organisaatio  /  vuosi,  20  organisaatiota  ->  1  725  €  /
organisaatio / vuosi. Kynnys osallistumiseen on siis todella matala
ja riskitön – hyötynäkökulma puolestaan merkittävä. Hankkeeseen
kannattaa siis ehdottomasti lähteä mukaan. 

Hakijana  toimiva  Nivalan  kaupunki  tarvitsee  tiedot  kuntien
sitoutumisista  22.9.  pidettävän  kaupunginhallituksen  kokoukseen
mennessä.  

Kaikkien  hankkeeseen  osallistuvien  organisaatioiden  edustajat
muodostavat  hankkeen  ohjausryhmän.  Projektiryhmä  nimetään
ohjausryhmän toimesta. 

Liitteenä 27 on hankkeen esittelykalvot.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  olla  osallistumatta  hankkeeseen  tässä
vaiheessa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNALLISVALITUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 64/2020 

Khall § 100
21.9.2020

Sivistyslautakunnan  päätöksestä  64/2020  on  tehty  valitus  ja
kunnanhallitukselle on varattu mahdollisuus antaa tarvittaessa  oma
lausuntonsa asiassa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää olla antamatta lausuntoaan valituksesta.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


