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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 101
5.10.2020

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  sähköisesti 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 § 102
5.10.2020

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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RUOKAPALVELUYRITTÄJÄN HAKEMINEN KIVIJÄRVELLE

Teknltk § 60
22.9.2020

Saarikka  on  kilpailuttanut  ateriapalvelut,  jonka  myötä  Kivijärven
kunnan  ruokahuollon  keskuskeittiö  Järvenhelmen  toiminta  on
loppumassa 1.1.2021 alkaen. Tulevan muutoksen myötä kunnalle
on  jäämässä  vain  koulu-  ja  päivähoidon  ateriapalvelujen
tuottaminen.  Nämä palvelut  pystytään tuottamaan Tainion koulun
keittiössä.

Lakkautettava  keskuskeittiö  sijaitsee  palvelukeskuksen  tiloissa,
joissa  on  jo  muutoinkin  käyttämätöntä  tilaa  mm.  Hoivarannan
toiminnan lakkautuksen vuoksi ja Saarikan tiivistäessä toimintaansa
yhä pienempiin tiloihin. 

Toimintamuutoksista  johtuen  Kivijärven  kunta  hakee
kokonaisvaltaista  ruokapalveluyrittäjää  tyhjilleen  jääviin  tiloihin.
Samassa  yhteydessä  kunta  voi  ulkoistaa  oman  ruokahuollon
toiminnan  tulevalle  yrittäjälle.  Paikkakunnalla  on  kysyntää
lounasruokalalle  ja  pitopalvelutoiminnalle.  Kunnan  ruokahuollon
ammattitaitoisten työntekijöiden siirto uuden yrittäjän työntekijöiksi
on huomioitava jatkosuunnitelmissa. 

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  esittää  kunnanhallitukselle,  että  Kivijärven
kunta  hakee  ruokapalveluyrittäjää  kunnan  ja  muiden
ruokapalveluiden  tuottamiseen  Järvenhelmen  keskuskeittiön
tiloihin.  Tilojen ja  keittiökoneiden vuokraukseen ja  ostoon liittyvät
asiat  sovitaan  tarkemmin  tulevan  yrittäjän  kanssa  käydyn
neuvottelun pohjalta. 

Yrittäjän löytämiseksi perustetaan työryhmä, johon kuuluu tekninen
johtaja,  teknisen  lautakunnan  puheenjohtaja,  kunnanjohtaja,
kunnahallituksen puheenjohtaja ja Witas Oy:n edustaja. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Kunnanhallitus

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

Khall § 103
5.10.2020

Kunnanjohtaja:

Ottaen huomioon,  että  Kivijärvelle  on  jo  tullut  markkinaehtoisesti
toimiva  ravitsemusliike  yksityisen  omistamiin  tiloihin  tarjoamaan
yleisölle  kahvio-  ja  ruokalapalveluja,  kunnanhallitus  päättää  olla

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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hyväksymättä teknisen lautakunnan esitystä.

Tainion koulun keittiö kunnan toimialaan kuuluvana tuottaa koulun
ja päiväkodin ateriapalvelut kunnan omana tuotantonaan.

Päätös:

Puheenjohtaja Erkki Leppäsen vastaesitys:

Kunnanhallitus  hyväksyy  teknisen  lautakunnan  esityksen
seuraavilla täydennyksillä.

• perustettavan  työryhmän  tulee  kokoontua  mahdollisimman
pikaisesti,  viimeistään  viikolla  42.  Asiaa  tulee  viedä
viipymättä eteenpäin.

• Työryhmän  tulee  kiinnittää  huomiota  keittiökoneiden
vuokrauksen  mahdollisiin  riskeihin  ja  pohtia  olisiko
keittiökalusteiden osalta myynti parempi vaihtoehto.

• Mikäli teknisen lautakunnan esittämää ruokapalveluyrittäjää
ei  saada,  niin  kunta  jatkaa  Järvenhelmessä  toimintaa
edellisten vuosien mukaisesti, eli tuottaa koulun, päiväkodin
ja Saarikan ateriapalvelut Kivijärvellä. Salimyynti toteutetaan
niin ettei salimyynnin osuus ylitä 10 % toiminnasta.

Moisio kannatti Leppäsen esitystä. 

Kunnanhallitus  hyväksyi  Leppäsen  esityksen   äänin  1  –  5  (Kari
Holm  -  Leppänen,  Moisio,  Kauppinen,  Liimatainen,  Risto  Holm)
Kalmarin ollessa poissa.

Tiedoksi                  Työryhmän jäsenet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019 

Tarkltk § 12
25.5.2020

Tarkastuslautakunnan  tehtävänä  on  kuntalain  121  §:n  mukaan
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet  kunnassa  ja  kuntakonsernissa  toteutuneet  sekä  onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta  antaa  valtuustolle  kultakin  vuodelta
arviointikertomuksen,  jossa  esitetään  arvioinnin  tulokset.
Arviointikertomus  käsitellään  valtuustossa  tilinpäätöksen
yhteydessä. 

Kunnanhallitus  antaa  valtuustolle  lausunnon  toimenpiteistä,  joihin
arviointikertomus antaa aihetta.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta  käsittelee  ja  hyväksyy  arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta  esittää  arviointikertomuksen  vuodelta  2019
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta  käsitteli  ja  hyväksy  arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta  esittää  arviointikertomuksen  vuodelta  2019
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

Tarkastuslautakunta  esittää,  että  kunnanvaltuusto  pyytää
kunnanhallitukselta  lausunnon  arviointikertomuksessa  esitettyihin
havaintoihin syyskuun 2020 loppuun mennessä. 

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

Kvalt § 12
15.6.2020
Liite nro 6.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi             Kunnanhallitus

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

Khall § 104
5.10.2020
Liite nro 28

Kunnanvaltuusto  on  kesäkuun  päätöksellään  12/2020  pyytänyt
kunnanhallitusta  antamaan  lausunnon  tarkastuslautakunnan
esitykseen,  jossa  kunnanvaltuusto  pyytää  kunnanhallitusta
laatimaan  talouden  tasapainottamissuunnitelman,  jolla
varmistetaan,  että  kunnan  tulot  riittävät  menojen  kattamiseen.
Kunnan tulevaisuus on vielä omissa käsissä, mutta aikaa ei  ole
hukattavaksi, jos halutaan välttää kriisikuntamenettely.

Osastojen  välisisissä  keskusteluissa  on  havaittu  seuraavat

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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toimintojen tehostamistoimenpiteiden tuomat säästöt:

-  sivistysosaston  ja  teknisen  osaston  koulukuljetuspalvelun
kuljetusjärjestely  27 k€

-  nuorisotalosta  luopuminen  ja  nuorisotilojen  siirtäminen  Ahon
kiinteistölle 15 k€

- hallinto-osaston työaikajärjestelyt 20 k€

Lasten  lukumäärän  noususta  johtuen  voi  olla  tarpeen  4.
päivähoitajan rekrytointi.

Liitteenä  28  on  laskelma  konsernin  kumulatiivisista  alijäämistä
sekä tuloslaskelmasta 2020.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus   esittää  valtuustolle  edellä  selostetun
toimintasuunnitelman talouden tasapainottamiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUHMOISTEN KUNNAN PERUSPÄÄOMAOSUUDEN LUNASTAMINEN

Khall § 105
5.10.2020

Maakuntajohtaja kirjoittaa:

Kuhmoisten kunta siirtyy Pirkanmaan maakuntaan 1.1.2021 alkaen
ja  eroaa  Keski-Suomen  liiton  jäsenyydestä.  Keski-Suomen  liiton
perussopimuksen  29  §:n  mukaan  ”Mikäli  jäsenkunta  eroaa
kuntayhtymästä,  sille  suoritetaan  yhtymävaltuuston  päätöksellä
kunnan osuus peruspääomasta  tai  osa siitä.  Mikäli  muut  kunnat
eivät  lunasta  eroavan  jäsenkunnan  pääomaosuutta,  alennetaan
peruspääomaa.  Korvaus  peruspääomaosuudesta  suoritetaan
tasasuuruisina  erinä  kolmen  (3)  vuoden  aikana  eron
voimaantulosta lukien.

Keski-Suomen liitto tiedustelee jäsenkunniltaan, onko joku tai jotkut
kunnat halukkaat lunastamaan itsellleen Kuhmoisten kunnan jäljellä
olevan peruspääomaosuuden, joka on 4.542,81 €.

Lisäksi liitto kysyy kuntien mielipidettä ja suostumusta siihen, että
mikäli kukaan ei lunasta Kuhmoisten peruspääomaosuutta, niin tuo
4.542,81 € summa voitaisiin  maksaa Kuhmoisille  takaisin  yhtenä
eränä  eikä  pitkittää  sitä  kolmella  vuodella  kuten  perussopimus
edellyttäisi.

Keski-Suomen  liitto  pyytää  kuntien  vastaukset  7.10.2020
mennessä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa,  että  Kuhmoisten  peruspääomaosuus
voidaan suorittaa sille yhdessä erässä.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Keski-Suomen liitto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN  KUNNAN  LAUSUNTO  MAAKUNTAKAAVAN  2040  LAADINNAN
VIREILLETULOSTA JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Khall § 106
5.10.2020

Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan 2040 laadinnan
ja  kaavahankkeen  vireilletuloaineistosta  on  pyydetty  kunnittain
palautetta  30.10.2020  mennessä.  Maakuntakaavan  2040
vireilletuloaineistoon liittyen Keski-Suomen liitto on julkaissut I-OAS
ja I-OAS liite –aineistot. Keski-Suomen liiton julkaiseman aineiston
mukaisesti (otteita aineistoista):

”Päivitys  koskee  Keski-Suomen  voimassa   olevaa   maakuntakaavaa  ja
koko   Keski-Suomen   maakunnan    aluetta  Kuhmoinen  pois  lukien.
Kaavasta    käytetään   nimeä  Keski-Suomen   maakuntakaava  2040.
Maakuntakaava   päivitetään     rullaavan  maakuntakaavoituksen
periaatteiden  mukaisesti.  Rullaavassa   maakuntakaavoituksessa
voimassa  olevaa   maakuntakaavaa  muutetaan  kertyneiden
muutostarpeiden  mukaisesti.  Nyt  vireilletulovaiheessa  nämä
muutostarpeet  liittyvät  seudullisesti  merkittävään  tuulivoimatuotantoon,
liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.”

Keski-Suomen  maakuntakaavan  2040  tarkasteltavat  teemat,
muutostarpeet ja tavoitteet 

Tuulivoiman muutostarpeet ja tavoitteet

Keski-Suomen  maakuntakaavan  tuulivoimaa  koskevat  merkinnät
ovat  vuodelta  2012.  Merkintöjä  voidaan  pitää  vanhentuneina
tuulivoimatoimialan nopeaan muutokseen perustuen. Strategisessa
maakuntakaavassa on osoitettu kaksi aluetta tuulivoimatuotantoon
alueen  erityisominaisuutta  osoittavalla  merkinnällä.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja tuotantotehojen kasvaessa
Keski-Suomesta  muodostuu tuulivoimatoimijoille  kiinnostava alue.
Keski-Suomen  maakuntakaavan  2040  tavoitteena  tuulivoiman
osalta  on  osoittaa  maakunnallisesti  tai  seudullisesti  merkittävät
tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. 

Liikenteen muutostarpeet ja tavoitteet 

Keski-Suomen  liikenteellinen  saavutettavuus  ja  sen  kehittäminen
ovat  maakunnan  elinvoiman  perusta.  Kaavaprosessin  aikana
tarkastellaan strategisen liikenneverkon alueidenkäytölliset päivitys-
ja  muutostarpeet  vastaamaan  maakunnan  liikennejärjestelmän
tavoitteita.    

Hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet 

Hyvinvointi  on  yksi  maakunnan  strategisista  kärjistä.  Teknisten
tuulivoimakysymysten yhteydessä ja rinnalla on mahdollista pohtia
myös  maakuntakaavaan  liittyviä  tunnistettuja  hyvinvoinnin
aluerakenteellisia  tekijöitä.  Hyvinvoinnin  aluerakenne  kytkeytyy
keskeisesti  matkailun  ja  virkistyksen  aluerakenteeseen  ja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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reitistöihin.  Sitä  tukevat  matkailun  ja  virkistyksen,
kulttuuriympäristön  vetovoima-alueet  ja  asumisen  ja  vapaa-ajan
asumisen vetovoima-alueet sekä osana vetovoimatekijöitä selvitetyt
hiljaiset  alueet.  Keski-Suomessa  on  selvitetty  myös  luonnon
monimuotoisuuden  kannalta  merkittäviä  painopistealueita,
metsätalouden  kokonaiskestävyyden  entistä  parempaa  huomioon
ottamista  sekä  metsien  monimuotoisuuden  tulevaa  kehityskuvaa.
Luontoympäristö on keskeinen hyvinvointiin liittyvä pitovoimatekijä.
Lisäarvoa  rakenteelliseen  tarkasteluun  on  mahdollista  saada
käynnissä  paikallisten  ja  kansainvälisten  hankkeiden  tuottamasta
tiedosta esimerkiksi luonnon ekosysteemipalveluihin liittyen.  

Laadittavat selvitykset 

Laadittavien  selvitysten  tarkempi  määrittely  tarkentuu
kaavaprosessin edetessä. Kaavan aloitusvaiheessa on tunnistettu
vaikutusten  kohdistuminen  ihmisiin,  linnustoon,  maisemaan  ja
elinvoimaan.  Kaavaprosessin  lähtötilanneaineistona  laaditaan
maakotkaselvitys.  

Maakotkaselvitys: 

Kaksivaiheinen  selvitys,  jonka  ensimmäisessä  vaiheessa
tunnistetaan paikkatietoon sidottuja ympäristömuuttujia käyttävällä
levinneisyysmallilla maakotkan esiintymisen painopistealueet Keski-
Suomessa.  Ensimmäisessä  vaiheessa  saadaan  kartta-aineisto
kotkalle  soveltuvista  elinympäristöistä  Keski-Suomessa.  Toisessa
vaiheessa  käytetään  GPS-seurannan  pohjalta  kehitettyä
reviirikäyttäytymistä  selittävää  ja  ennustaa  mallia,  jonka  avulla
tuotetaan  maakunnan  tunnetuille  pesimäreviireille
törmäysriskikartat.  Selvityksen  tuloksia  käytetään  ohjaamaan
tuulivoima-alueiden  sijoittumista  maakunnan  alueella  sekä
tarvittaessa yksittäisten voimaloiden sijoittelua kotkareviireillä. 

Valmisteilla  olevat  ja  jo  valmistuneet  selvitykset,  joita  voidaan
maakuntakaavaprosessissa hyödyntää: 

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Vt  4  ja  29  kehittämisen  periaatteet  välillä  Helsinki-Tornio-
Haaparanta

Kaavaprosessin  aikana  tarkasteltavat  teemat  ja  muutostarpeet
voivat  muuttua  ja  tarkentua  prosessin  edetessä.  Mahdolliset
muutokset ja niiden perusteet käsitellään kaavaselostuksessa ja I-
OAS:n päivittyvässä liitteessä. ”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa  lausuntonaan  Maakuntakaava  2040 -
hankkeesta seuraavaa:

Keski-Suomen liiton maakuntakaava 2040 –hanke on tärkeä koko
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Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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maakunnan  kannalta.  Maakuntakaavan  2040  teemat,
muutostarpeet  ja  tavoitteet  (koskien  seudullisesti  merkittävää
tuulivoimatuotantoa,  maakunnan  liikennejärjestelmää  ja
hyvinvoinnin aluerakennetta) ovat ajankohtaisia ja hyvin valittuja.

Kivijärven  kunnalla  ei  ole  muutos-  tai  täydennysvaatimuksia
maakuntakaavan 2040 vireilletuloaineiston osalta. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                Aluearkkitehti

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIEDONHALLINTAMALLIN NYKYTILA-ANALYYSIN PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN

Khall § 107
5.10.2020

Joki-ICT:n asiakasvastaava kirjoittaa:

Olemme käynnistämässä tiedonhallintamallin  minimivaatimukset  -
projektia  ajalle  14.9.  –  22.12.2020.  Tiedonhallintamallin  nykytila-
analyysi  pitää  olla  valmiina  vuoden  loppuun  mennessä  ja
ajatuksena on työstää yhdessä aluksi yleishallinnon kanssa tämä
asia kuntoon. 

Joki  ICT  Oy  tarjoaa  projektina  toimialakohtaisia  työpajoja
tiedonhallintamallin  minimivaatimusten  täytäntöönpanoon.
Työpajoja pidetään 3-4 kpl / toimiala. 

 jäsennellään tehtävät osiin

 selitetään tiedonhallintamalliin liittyvät käsitteet

 ohjataan tiedonhallintalautakunnan tarjoaman excel-työkalun
käyttöä vaiheittain

 jaetaan yhteistä osaamista ja tietämystä

 dokumentoidaan kehittämiskohteet 

 saadaan minimivaatimukset toteutettua 

 saadaan yleiskuva tulevista kehittämishankkeista

 sovitaan  mahdollisista  yhteisesti  toteutettavista
kehittämistehtävistä (vuodelle 2021)

Alustava, karkea jako toimialoihin: 

 yleishallinto

 opetus

 varhaiskasvatus

 tekninen

 kulttuuri ja vapaa-aika

 SoTe

Kaikkea asioita ei  välttämättä ehditä saada valmiiksi  työpajoissa.
Jos kunnassa tarvitaan työpajojen lisäksi muuta asiantuntijatyötä,
se on erikseen tilattavaa ja laskutettavaa. 

Hinta 200,00 € osallistujakunta. 

Ilmoitathan  mahdollisimman  pian  jos  osallistut  projektiin  niin
pääsemme  suunnittelemaan  aikataulut  osallistujien  kesken
kuntoon.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  osallistua  tiedonhallintamallin  nykytila-
analyysin projektiin.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi            Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 108
5.10.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 7 / 16.09.2020
• Tekninen lautakunta 8 / 22.09.2020

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              Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ 

Khall § 109
5.10.2020

Kuntalain  §  16  mukaan  valtuutettujen  lukumäärästä  päättää
valtuusto.  Valtuutettuja  valitaan  pariton  lukumäärä  kunnan
asukasluvun  perusteella  niin,  että  kunnan  asukasluvun  ollessa
enintään 5000 asukasta,  valitaan 13 valtuutettua. Jollei  valtuusto
tee  päätöstä  valtuutettujen  lukumäärästä,  valtuutettuja  valitaan
laissa säädetty vähimmäismäärä. 

Valtuuston  päätös  vähimmäismäärää  suuremmasta  lukumäärästä
tai  aiemman  päätöksen  muuttamisesta  on  ilmoitettava
oikeusministeriölle  vaalivuotta  edeltävän  vuoden  loppuun
mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen lukumäärästä voidaan
panna  täytäntöön  ennen  kuin  sitä  koskeva  päätös  on  saanut
lainvoiman.  Täytäntöönpanoon  ei  kuitenkaan  saa  ryhtyä,  jos
hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.

Kuntavaalit pidetään keväällä 2021, joten valtuutettujen määrä on
ilmoitettava oikeusministeriölle ennen vuoden 2020 loppua. 

Kivijärvellä on nyt 15 valtuutettua. 

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  Kivijärven
kunnanvaltuuston  koko  olisi  15  valtuutettua  2021  alkavasta
valtuustokaudesta lukien.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SOPIMUS KESKI-SUOMEN MONESTA HYVÄSTÄ YHDEKSI PARHAISTA HANKKEEN
HALLINNOINNISTA JA SOPIMUS VALTIONAVUSTUKSEN SIIRROSTA

Khall § 110
5.10.2020
Liite nro 29

Hanke  liittyy  Tulevaisuuden  sosiaali-  ja  terveyskeskus-ohjelman
tavoitteiden toteuttamiseen Keski-Suomen maakunnassa.

Hankkeen  tarkoitus  on  on  kehittää  laaja-alainen  sosiaali-  ja
terveyskeskus,  josta  ihminen  saa  palvleunsa  sujuvsti  ja  avun
yksilöllisiin  tarpeisiinsa.  Sosiaali-   ja  terveyskeskuksessa
hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammatilaisten ja
erityistason konsultaatiota sekä hyödynnetään digitalisointia. 

Hankkeen  nimi  ”Monesta  hyvästä  yhdeksi  parhaista”  kuvastaa
hankekokonaisuuden  aikana  toteutettavaaa  muutosta,  jossa
hajanaista  järjestämisvastuuta  yhtenäistetään  ja  parastetaan
vaikuttavimman  lopputuloksen  saavuttamiseksi.  Uudessa  tavassa
toimia  ja  ajatella  keskisuomalainen  asukas  on  keskiössä,
hyödynnetään  omahoidon  työkaluja,  sähköisiä  palveluja  ja
ammattilaisten vastaanottoja.

Kehittämistyötä  tehdään  palvelu-  ja  hoitoketjujen  näkökulmasta
laaja-alaisesti,  yksittäisten  järjestämisvastuussa  olevien  sote-
toimijoiden  vastuualueiden  yli.  Työn  tavoitteena  on  eri
järjestäjätahojen  (perustason  sosiaali-  ja  terveyspalvelut  sekä
erikoissairaanhoito)  toiminnallinen  yhteistyö  asiakkaan  eheän
palvelukokonaisuuden takaamiseksi jo ennen maakuntien aloitusta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus solmii liitteen 29 mukaisen sopimuksen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT

Khall § 111
5.10.2020

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

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

31.07.2020 15,7% 28 32

31.08.2020 13,9% 28 25

Saapuneet asiakirjat:

• Kivijärven Vuokratalot Oy: yhtiökokouksen pöytäkirja 1 / 29.9.2020
• Asunto Oy Tiaisniemi: yhtiökokouksen pöytäkirja 1 / 29.9.2020
• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 3 / 14.9.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2020

Khall § 112
5.10.2020

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2020
Ulkoinen + sisäinen

Nettomääräraha Käyttö Käyttö %
Käyttötalous

Hall. Ja elink.-osasto v. 20 466 740 191 696 41,1
Hall. Ja elink.-osasto v. 19 466 740 304 466 65,2

Sos.- ja terveystoimi v. 20 5 706 590 3 720 800 65,2
Sos.- ja terveystoimi v. 19 5 706 590 3 795 559 66,5

Sivistysosasto v. 20 2 154 420 1 245 085 57,8
Sivistysosasto v. 19 2 154 420 1 396 848 64,8

Tekninen osasto  v. 20 -217 200 -87 006 40,1
Tekninen osasto  v. 19 -217 200 -15 598 7,2

Yhteensä v. 20 8 110 550 5 070 575 62,5
Yhteensä v. 19 8 110 550 5 481 275 67,6

Rahoitusosa

Verotulot v. 20 3 702 000 2 523 389 68,2
Verotulot v. 19 3 702 000 2 253 837 60,9

Valtionosuudet v. 20 4 587 350 3 306 223 72,1
Valtionosuudet v. 19 4 587 350 3 058 460 66,7

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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