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x Hakkarainen Olavi,  kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
( ), kirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 175

ASIAT § 177 -  192

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 176

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Martti Martinmäki §188

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  02.11.2021
Allekirjoitukset

Kari Holm §188

Martti Martinmäki Hanne-Mari Piispanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 08.11.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 175
1.11.2021

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 § 176
1.11.2021

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  10.12 mukaan  pöytäkirja
tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.  Puheenjohtajan  ja
pöytäkirjantarkastajien  on  allekirjoitettava  sekä  pöytäkirjan
kansilehti  että  tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan
osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee   Martti  Martinmäen  ja  Hanne-Mari
Piispanen  tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Khall § 148
6.9.2021

Kunnanvaltuusto  on  tarkastuslautakunnan  esityksestä  pyytänyt
kokouksessaan  14.6.2021  syyskuun  loppuun  mennessä
suunnitelman, jolla varmistetaan, että kunnan tulot riittävät menojen
kattamiseen.

Tarkastuslautakunta  totesi  kunnan  tulevaisuuden  olevan  omissa
käsissä,  mutta  aikaa  ei  ole  hukattavaksi,  jos  halutaan  välttää
kriisikuntamenettely.

Kivijärven  kunnan  alueelle  niin  kuin  monen  muunkin  kunnan
alueelle  ollaan  suunnittelemassa  ainakin  kahden  yksityisen
tuulivoimayhtiön  voimin  tuulivoimapuistoja,  joihin  suunnitellaan
rakennettavaksi noin 30 tuulivoimalaa, joista tulee noin 30 k€ per
yksikkö kiinteistöverotuloja eli yhteensä noin 900 k€ vuodessa.

Kaikkiaan verotuloja kertyisi vuosien mittaan noin 20 meuroa, jolla
kunta  saisi  velkansa  maksettua  sekä  poistopohjaa
käyttämättömänä olevien kiinteistöjen realisoimiseksi. Lisäksi varoja
jäisi  elinkeinojen kehittämiseen vaikkapa Vapaa-ajankeskuksen ja
kunnan maalleen kaavoittaman oheisalueen totetuttamiseen.

Lisäksi maanomistajat saavat vuokratuloja ja kunta niistä kertyvät
verotulot.

Muilta osin kunta käyttää hyödynnettävissä olevat mahdollisuudet
toimintojensa rationalisoimiseksi, mutta nämä mahdollisuudet ovat
vaikeasti  ennakoitavissa  johtuen  valtionosuusrahoituksen  ja
rakennemuutoksen aiheuttamista rahatalouden vaikutuksista.

Lisäksi  yhteistyötä  Kehittämisyhtiö  Witas  Oy:n  ja  kunnan  välillä
kehitetään  kunnan  elinvoiman  lisäämiseksi.  Asiaa  käsitellään
seuraavassa valtuuston iltakoulussa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuulivoimaenergian suomat
lisätulomahdollisuudet  kartoitetaan  kunnan talouden
tasapainotustarpeet huomioiden.

Lisäksi kunta hyödyntää toimintojensa rationalisointimahdollisuudet
taloutensa  tasapainoisena  pitämiseksi  sekä  syventää  yhteistyötä
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa elinvoiman lisäämiseksi.

Päätös:

Asia  jätettiin  pöydälle  ja  tulee  päätettäväksi  elinkeinopoliittisen
iltakoulun jälkeen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 159
4.10.2021

Osastonjohtajat  ja  kirjanpitäjä  ovat  läsnä  asiasta  käytävässä
keskustelussa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuulivoimaenergian suomat
lisätulomahdollisuudet  kartoitetaan  kunnan talouden
tasapainotustarpeet huomioiden.

Lisäksi kunta hyödyntää toimintojensa rationalisointimahdollisuudet
taloutensa  tasapainoisena  pitämiseksi  sekä  syventää  yhteistyötä
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa elinvoiman lisäämiseksi.

Talouden  rationalisointimahdollisuudet  huomioidaan  osastojen  ja
niiden  johdossa  olevin  toimielinten  tehdessä  esityksensä
kunnanhallitukselle  ja  valtuustolle  saamansa  talousarvioraamin
puitteissa vuoden 2022 talousarvioksi.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti  tehdä päätöksensä seuraavaan kokoukseen
tuodun tasapainotusesityksen pohjalta.

(  ),  Jukka  Hertteli  ja  Pirkko  Oinonen  poistuivat  kokouksesta  klo
19.49.

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

Khall § 177
1.11.2021

Osastojen  välisissä  keskusteluissa  on  voitu  havaita  seuraavat
toimintojen  tehostamistoimenpiteiden  tuomat  nettosäästöt  ja
omaisuuden myyntitulot ynteensä n. 500 k€:

HALLINTO-OSASTO

- Toimistosihteerin  työajan  osa-aikaistaminen  40  %:iin  ->
säästö 24 k€

TEKNINEN OSASTO

- 11 järvenrantatonttia á 30 k€, yhteensä 330 k€

- Puunmyyntitulo vuosittain 60 k€

- Kaksi keittäjää siirtynee hyvinvointialueelle

- Vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistaminen -> lisätulo 50
k€

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTO

- Kuraattori siirtyy hyvinvointialueelle 2023 -> säästö 17 k€

- Koulukuljetusratkaisu omana tuotantona -> säästö 30-40 k€

- VEO eli  varhaiserityisopetuksen siirtäminen kunnan omaksi
työksi -> säästö 8 k€

- Koulupsykologin  siirtyminen  hyvinvointialueelle  2023  ->
säästö 14 k€

Näiden lisäksi paikkakunnalle suunniteltujen tuulivoimainvestointien
kiinteistöverotutulovaikutus  toteutuessaan  on  noin  30
k€/tuulivoimayksikkö vuodessa eli arviolta noin 750 k€/vuosi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  antaa  tiedoksi  valtuustolle  edellä  selostetun
talouden tasapainotussuunnitelman ja -potentiaalin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA ALUEVAALEISSA

Khall § 167
4.10.2021

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  aluevaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 23.1.2022.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon  kuuluu  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  kolme  muuta
jäsentä  sekä  tarpeellinen  määrä  varajäseniä,  joita  on  kuitenkin
oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta työskentelee varsinaisena
vaalipäivänä.

Vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa (2019) ehdokkaita
asettaneita  äänestäjäryhmiä.   Poliittinen  edustavuus  ja  tasa-
arvolain vaatimukset tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten
osalta. Varajäsenet  on  asetettava  siihen  järjestykseen,  jossa  he
tulevat  jäsenten  sijaan.  Mikäli  puolueet  eivät  niille  tehdystä
pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin,
jäseniksi  voidaan  nimetä  myös  muita  kunnan  luottamustoimeen
vaalikelpoisia henkilöitä.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Vaalilautakunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viimeisimmissä  vaaleissa  (kuntavaalit)  vaalilautakunnan
kokoonpano oli:

Varsinaiset jäsenet        Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

( ), pj 1. ( )
( ), vpj. 2. ( )
( ) 3. ( )
( ) 4. ( )
( ) 5. ( )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 178
1.11.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALITOIMIKUNTA ALUEVAALEISSA

Khall § 168
4.10.2021

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  aluevaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 23.1.2022. 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja  asetettava  laitoksessa  toimitettavaa  ennakkoäänestystä
varten  yksi  tai  useampi  vaalitoimikunta,  joihin  kuhunkin  kuuluu
puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  yksi  muu  jäsen  sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme. 

Vaalitoimikunnan  jäsenten  sekä  varajäsenten  tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa
(2019) asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalitoimikunnan varajäsenet
laitoksissa  toimitettavaa  ennakkoäänestystä  varten  on  asetettava
siihen  järjestykseen,  jossa  he  tulevat  jäsenten  sijaan.  Mikäli
puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi
ehdokkaita vaalitoimikuntaan, jäseniksi voidaan nimetä myös muita
kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Jäsenenä tai  varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen
puolisonsa,  lapsensa,  sisaruksensa  tai  vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä
hyvinvointialueessa  tahansa:  esimerkiksi  hyvinvointialueella  A
ehdokkaaksi  asetetun  sisarus  ei  ole  kelpoinen  vaalitoimikunnan
jäseneksi missään kunnassa.

Vaalitoimikunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viimeisimmissä  vaaleissa  (kuntavaalit)  vaalitoimikunnan
kokoonpano oli: 

Varsinaiset jäsenet            Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
( ), pj. 1. ( )
( ), vpj. 2. ( )
( )  3. ( )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kolmijäsenisen  vaalitoimikunnan  ja  sille
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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----------------------------------

Khall § 179
1.11.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kolmijäsenisen  vaalitoimikunnan  ja  sille
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaa kokukseen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2022   

Khall § 180
1.11.2021

Kiinteistöverolain  (654/1992)  11  §:n   mukaan   kunnanvaltuusto
päättää  kunnassa  sovellettavat   kiinteistöveroprosentit  laissa
säädettyjen  vaihteluvälien  rajoissa  vuosittain  etukäteen  samalla,
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Kiinteistöveroprosentit  ilmoitetaan Verohallinnolle  kiinteistöverolain
11.4 § mukaisesti viimeistään 17.11.2021. 

Kiinteistöveroa  suoritetaan  kiinteistöjen  sijaintikunnalle  kiinteistön
verotusarvon  perusteella.   Kiinteistöverosta  vapaita  ovat  muun
muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vedet, torit, kadut, tiet ja
raideliikenteen väylät.  Myös kunnan omalla alueellaan omistama
kiinteistö on veron ulkopuolella. 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön
arvosta.  Prosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit ovat:

• Yleinen  kiinteistöveroprosentti  tulee  määrätä  välillä  0,93–
2,00 %

• Vakituisen  asunnon  kiinteistöveroprosentti  tulee  määrätä
välillä 0,41-1,00 %

• Muiden  asuinrakennusten  kiinteistöveroprosentti  tulee
määrätä välillä 0,93–2,00 %

• Voimalaitosten  kiinteistöveroprosentti  voidaan  määrätä
enintään 3,10 %:iin

• Yleishyödyllisen  yhteisön  veroprosentti  voidaan  määrätä
välillä  0,00-2,00  % (kiinteistöveroprosentiksi  0,00  vain,  jos
valtuusto  on  erikseen  näin  määrännyt.  Jos  erillistä
veroprosenttia  ei  ole  päätetty,  jätetään  ilmoituskenttä
tyhjäksi.)

• Rakentamattoman  rakennuspaikan  kiinteistöveroprosentti
voidaan  määrätä  välillä  2,00-6,00  % (Huom!  KiintVL 12  b
§:ssä  mainituissa  kunnissa  alaraja  on  kunnanvaltuuston
määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)

Kiinteistöverolaki 13 a §:

Poiketen  siitä,  mitä  11  §:ssä  kiinteistöveroprosentin  alarajasta
(yleinen  kiinteistöveroprosentti)  säädetään,  kunnanvaltuusto  voi
määrätä tuloveroalain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin
edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus
on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.  Tässä
pykälässä  tarkoitetun  kiinteistön  kiinteistöveroprosentiksi  voidaan
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määrätä myös 0,00.

Tuloverolaki 22 §:

”Yleishyödyllinen yhteisö

Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1. se  toimii  yksinomaan  ja  välittömästi  yleiseksi  hyväksi
aineellisessa,  henkisessä,  siveellisessä  tai
yhteiskunnallisessa mielessä;

2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua

osinkona,  voitto-osuutena  taikka  kohtuullista  suurempana
palkkana tai muuna hyvityksenä.

Yleishyödyllisenä  yhteisönä  voidaan  pitää  muun  muassa
maatalouskeskusta,  maatalous-  ja  maamiesseuraa,
työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa,
näihin  rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa
harrastus-  ja  vapaa-ajantoimintaa  edistävää  yhdistystä,
puoluerekisteriin  merkittyä  puoluetta  sekä  sen  jäsen-,  paikallis-,
rinnakkais-  tai  apuyhdistystä,  niin  myös  muuta  yhteisöä,  jonka
varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai
sosiaalisen  toiminnan  harjoittaminen  taikka  tieteen  tai  taiteen
tukeminen.” 

Vuonna 2021 Kivijärven kiinteistöveroprosentit olivat:

yleinen 1,20 %
vakituiset asuinrakennukset 0,60 %
muut asuinrakennukset (vapaa-ajanrakennukset) 1,50 %
rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

 
Kunnanjohtaja:   

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  kiinteistöveroprosentit
määrättäväksi seuraavasti:

• yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
• vakituiset asuinrakennukset 0,60%
• muut asuinrakennukset 1,50 %
• rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022   

Khall § 181
1.11.2021

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Verotusmenettelystä annetun lain 91.1 a § mukaan kunnan tulee
ilmoittaa  vuoden  2021  tuloveroprosentin  suuruus  verohallinnolle
viimeistään 17.11.2021. 

Kunnallisveroon kohdistuvat  veronkevennykset  vähentävät  omalta
osaltaan kunnallisveron tuottoa.

Yksi tuloveroprosentti tuo kunnalle verotuloja noin 117 000 €. 

Kivijärven vuoden 2021 tuloveroprosentti oli 21,75 %.

Kunnanjohtaja:     

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  tuloveroprosentiksi
vuodelle 2022 määrätään  21,75 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2021  

Khall § 182
1.11.2020 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2021

Ulkoinen + sisäinen

Nettomääräraha Käyttö Käyttö %
Käyttötalous

Hall. Ja elink.-osasto v. 21 414500 284720 68,7
Hall. Ja elink.-osasto v. 20 466 740 191 696 41,1

Sos.- ja terveystoimi v. 21 5 836 290 3 911 570 67,0
Sos.- ja terveystoimi v. 20 5 706 590 3 720 800 65,2

Sivistysosasto v. 21 2 117 590 1 388 171 65,6
Sivistysosasto v. 20 2 154 420 1 245 085 57,8

Tekninen osasto  v. 21 -4 350 112 614 -2 588,8
Tekninen osasto  v. 20 -217 200 -87 006 40,1

Yhteensä v. 21 8 364 030 5 697 075 68,1
Yhteensä v. 20 8 110 550 5 070 575 62,5

Rahoitusosa

Verotulot v. 21 3 975 000 2 926 367 73,6
Verotulot v. 20 3 702 000 2 523 389 68,2

Valtionosuudet v. 21 5 142 110 3 428 240 66,7
Valtionosuudet v. 20 4 587 350 3 306 223 72,1

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen. Raportti viedään kunnan-
valtuustoon tiedoksi
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PUHELINVAIHTEEN LAKKAUTTAMINEN

Khall § 183
1.11.2021

Puhelinvaihteeseen  tulevien  puhelujen  määrä  on  tasaisesti
vähentynyt  niin,  että  puheluja  tulee  keskimäärin  1-2  puhelua
päivässä.

Toisaalta  henkilökunnan  määrä  vähenee  niin,  että  on  pohdittava
jatkuvasti toimintojen rationalisointia mahdollisuuksia vastaavaksi.

Henkilökunnan  virastopalaverissa  on  päädytty  esittämään
ratkaisua, jossa puhelinvaihde (yksi kännykkäliittymä) lakkautetaan
saavuttaen samalla noin tuhannen euron säästö operaattorikuluissa
vuositasolla.

Kuntalaisille  infotaan  Kuntatiedotteessa  kunnan  suorat
puhelinnumerot  ja  kunnan  kotisivuilta  on  saatavilla  henkilöstön
työpuhelinnumerot.

Samalla  hyödynnetään puhelinnumeroiden soitonsiirtojärjestelmää
varahenkilölle niissä tapauksissa, joissa työntekijä ei tavattavissa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  lakkauttaa  puhelinvaihteen  1.12.2021
lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEUTUJOHTORYHMÄN  JA  SEUTUEDUSTAJISTON  ESITYS
ALUEJOHTAMISMALLISTA,  ALUEKOORDINAATIOSTA  JA  ALUEKEHITTÄMISEN
KUNTARAHASTA POHJOISEEN KESKI-SUOMEEN VUODELLE 2022

Khall § 184
1.11.2021

Esitys  koskee  seuraavia  kuntia  ja  kaupunkeja:  Kannonkoski,
Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Sydänsuomessa – aluejohtaminen pohjoisessa Keski-Suomessa -
hanke  (KSL)  on  huhtikuusta  2021  lähtien  selvittänyt  kuntien
alueellisen yhteistyön nykytilaa sekä pyrkinyt  löytämään sellaisen
aluejohtamisen  mallin,  joka  (1)  vastaa  toimintaympäristön
muutoksiin,  (2)  tiivistää  alueen  kuntien  elinvoimaa  edistävää
aluekehittämisyhteistyötä ja  jonka (3) kaikki  alueen kunnat  voivat
poliittisesti hyväksyä.

Selvitystyön  myötä  on  tunnistettu  seuraavat  aluekehittämisen
ydinprosessit, jotka on huomioitu aluejohtamismallin lähtökohtina.

Seutuedustajiston  kokouksessa  8.9.2021  käytiin  keskustelu
Sydänsuomen  aluejohtamisen  mallista,  kuntien  sitoutumisesta
yhteistyöhön  ja  aluekehittämisen  kuntarahaan  sekä  linjattiin
hankkeen  etenemistä  ja  uuden  mallin  jatkovalmistelua.
Keskustelussa  kiinnitettiin  huomiota  muun  muassa
seutuedustajiston kapeaan rooliin aluekehittämisen ja uuden mallin
valmistelussa.  Uuden  mallin  valmistelua  päätettiin  jatkaa
järjestämällä  seutuedustajiston  työpaja,  jossa  jäsenet  pääsevät
vaikuttamaan  aluekehittämisen  tavoitteisiin  sekä  keskustelemaan
kehittäjätiimin  ja  seutujohtoryhmän  jäsenten  kanssa.
Seutukoordinaattori valmisteli 29.9.2021 Kannonkosken Piispalassa
järjestettyä tilaisuutta yhdessä seutujohtoryhmän puheenjohtajan ja
seutukoplan kanssa.

Mallin  suunnittelussa  on  otettu  huomioon  ohjelmakauden  2021-
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2027 lisääntynyt EU-hakerahoituksen osuus, josta pohjoisen Keski-
Suomen osuus on noin 29 000 000 euroa (+ kansallinen rahoitus) ja
tämän  vaatima  aluekehittämistyön  tehostaminen.  Lisäksi  mallia
ohjaa  kuntien  yhteinen  tahtotila  Saarijärven-Viitasaaren
seutukunnan erityisaseman säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa.

Uusi  malli  selkeyttää  aluejohtamisen  ydintehtäviä,  työnjakoa  ja
päätöksentekovaltuuksia  alueen  kuntien  johdon  ja  poliittisten
päätöksentekijöiden,  kehittämisyhtiöiden  sekä  muiden
asiantuntijoiden  kesken.  Yhteisenä  tavoitteena  on  vahvistaa
aluekehittämisen  tavoitteellisuutta  ja  strategista  johtamista,
aluekoordinaation  rahoituksen  ennakoitavuutta  sekä  luoda  niille
mahdollisimman  sujuvat,  tehokkaat  ja  toiminnan  dynaamisuutta
vahvistavat  työskentelytavat.  Näissä  tavoitteissa  onnistuminen
edellyttää  riittäviä  koordinoinnin,  viestinnän  ja  tietojohtamisen
resursseja.

• Johtamismallin  uudistamisen kautta mahdollistetaan entistä
paremmin tulevaisuutta ennakoivat rohkeat avaukset, joihin
alueen  kunnat  eivät  yksin  pysty.  Ennakointityöllä
vahvistetaan  alueen  ja  sen  elinkeinoelämän
muutosjoustavuutta,  kykyä  varautua  ja  vastata  paikallisiin,
alueellisiin, kansallisiin ja globaaleihin murroksiin.

• Uudessa  mallissa  toteutuu  kahden  elinvoimatiimin  malli,
jossa aluekoordinaattori toimii kaiken kokoajana ja yhteistyön
sujuvuuden  kannattelijana.  Kuntatiimi muodostuu
kuntajohtajista,  kuntien  poliittisesta  johdosta  sekä  muista
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aluekehittämisestä kiinnostuneista kuntayhteisön jäsenistä.

• Elinvoimastrategian  keihäänkärkien  mukaisten
kehittämistoimenpiteiden  konkretisoinnin  valtuudet
myönnetään  kehittämis-  ja  elinvoimatoimijoiden
muodostamalle kehittäjätiimille. Kehittäjätiimi tekee päätökset
toteutettavista  hankkeista  kuntarahoituksen  puitteissa.
Kehittäjätiimin ytimen muodostavat kehittämisyhtiöt,  kuntien
elinkeinokoordinaattorit,  Pohjoisen  Keski-Suomen
ammattiopisto (Poke) ja aluekoordinaattori.

• Kehittäjätiimin vakituisiksi asiantuntijoiksi kutsutaan lisäksi
edustajat  Jyväskylän  ammattikorkeakoulusta,  Jyväskylän
yliopistosta, Leader Viisarilta ja Keski-Suomen liitosta.

• Aluekehittämisen tueksi rakennetaan vahvaa asiantuntijoiden
verkostoa (asiantuntijapooli, yrittäjäfoorumi ym.). 

• Edellä  mainittu  kehittäjätiimille  myönnettävä  valtuutus
edellyttää  laadukasta  ja  systemaattista  tietojohtamista,
kehittämistoimenpiteiden  ajantasaista  seurantaa  sekä
läpinäkyvää ja  keskeiset  sidosryhmät tavoittavaa viestintää
hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta alueella.

• Hankkeiden  tulosten  arviointikatsaukset  toteutetaan
strategisen  työskentelyn  pohjana  Sydänsuomen
kehittämispäivillä  aina  ennen  seuraavan  vuoden
kuntarahaan  liittyvää  päätöksentekoa  sekä
elinvoimastrategian päivittämistä. Aluekoordinaattori vastaa
hankkeiden  seurannan,  tietojohtamisen,  arvioinnin  ja
viestinnän koordinoinnista. 

• Mikäli  kunnat  hyväksyvät  uuden  johtamismallin  ja
aluekehittämisen  kuntarahan  vanhan  seututyön  vanhat
yhteistyöryhmät  seutuedustajisto,  seutujohtoryhmä  ja
seutukopla  poistuvat.  Seutukoordinaattorin  nimike  vaihtuu
aluekoordinaattoriksi, seututyö aluetyöksi jne.

Esitys  sisältää  laskelman  vuoden  2022  aluekehittämisen
kuntarahasta, joka  kattaa  sekä  aluejohtamisen  koordinoinnin
kustannukset  että  kehittämisrahan  osuudet  asukaslukuun
suhteutettuna.  Vuonna  2021  seutujohtoryhmän
puheenjohtajavuorossa  on  ollut  Kyyjärven  kunta  ja
varapuheenjohtajana  Kannonkoski.  Vuonna  2022  uuden
aluejohtamismallin  mukaisessa  ensimmäisessä
puheenjohtajuusvuorossa on siten Kannonkoski.
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Kuntia  pyydetään  tekemään  päätös  aluejohtamismallin,
aluekehittämisen  ja  aluekoordinaation  kuntarahaosuuden
hyväksymisestä  10.11.2021  mennessä.  Kunnat  valtuuttavat
seutujohtoryhmän päättämään aluekoordinaattorin sijoituspaikan ja
työnantajan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  esitetyn  aluejohtamismallin  sekä  tekee
esityksensä  talousarvioon  2022  aluekoordinaation  määrärahasta
3.686,31 €.  

Seutujohtoryhmä  päättää  aluekoordinaattorin  sijoituspaikan  ja
työnantajan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2023 – 2024 

Khall § 151
6.9.2021
Liite nro 25.

Vuoden  2022  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät  kuntia koskettavat muutokset.

Verotulot  on  arvioitu  Suomen  Kuntaliiton  veroennustekehikon
mukaisiksi.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun alustavan
tiedon  perusteella.   Lopulliset  tiedot  valtionosuuksista  saadaan
vasta loppuvuodesta.

Vuonna 2020 Kivijärven kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. 

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2022  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto    521 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 5 896 000 €
sivistysosasto   1 544 000 €
tekninen osasto    489 000 €
Yhteensä      8 450 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on  + 200 000 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2022  -  2024  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

06.09.2021 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet 
04.10.2021 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
18.10.2021 valtuuston talousarvioiltakoulu 
01.11.2021 osastojen talousarvioesittelyt kunnanhallitukselle
15.11.2021 valtuustokäsittely veroprosentit
29.11.2021 kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle
13.12.2021 valtuustokäsittely talousarvio

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Toimeksi Osastot
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------------------------------------------------

Khall § 185
1.11.2021
Liite nro 30. Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus käsittelee osastojen talousarvioesitykset.

Päätös:

Kunnanhallitus käsitteli osastojen talousarvioesitykset.
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KORONA-AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Khall § 186
1.11.2021

Avustuksen yleiskuvaus

Sosiaali-  terveysministeriö  ilmoittaa  haettavaksi  valtionavustusta
kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle vuonna 2021
aiheutuneisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.

Pääministeri  Marinin  hallitus  on  vuoden  2020  budjettiriihen
yhteydessä  sitoutunut  korvaamaan  covid-19-epidemiaan  liittyvät
välittömät  kustannukset.  Välittömillä  kustannuksilla  tarkoitetaan
epidemian  hoidosta  aiheutunutta  kustannusten  lisääntymistä.
Kustannukset korvataan pääosin laskennallisilla perusteilla.

Valtion  talousarvion  momentille  33.60.38  (Valtionavustus  julkisen
sosiaali-  ja  terveydenhuollon  covid-19-kustannuksiin,
siirtomääräraha  2  v)  on  myönnetty  1,6  miljardia  euroa  covid-19-
epidemiasta aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin.
Määrärahaa saa käyttää muun muassa testauksen, jäljittämisen ja
muiden  välittömien  covid-19-kustannusten  korvaamiseen.  Tässä
avustushaussa  haettavana  on  valtionavustusta  testaukseen,
jäljittämiseen,  rokottamiseen  ja  hoitoon  sekä  muiden  välittömien
covid-19-kustannusten korvaamiseen.

Avustusta  voivat  hakea  kunnat,  kuntayhtymät  ja  Ahvenanmaan
maakunta.

Avustukset  voidaan  myöntää  tämän  hakuilmoituksen  mukaisella
tavalla,  mikäli  eduskunta  hyväksyy  asiassa  annettavan  IV
lisätalousarvion.

Avustuksiin sovelletaan seuraavia säädöksiä:

Valtioneuvoston  asetus  valtionavustuksesta  eräisiin  julkiselle
sosiaali-  ja  terveydenhuollolle  covid-19-epidemiasta  vuonna  2021
aiheutuviin kustannuksiin (860/2021), valtionavustuslaki (688/2001).

Haettavana oleva avustuskokonaisuus

Valtioneuvosto  on  antanut  asetuksen  valtionavustuksesta  eräisiin
julkisen  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  covid-19-kustannuksiin
(jäljempänä  covid-19-korvausasetus).  Asetuksessa  säädetään
toiminnoista  ja  kustannuksista,  joihin  avustusta  voi  hakea,
avustuksen saajista sekä avustuksen hakemisesta.

Asetuksen  mukainen  avustuskokonaisuus  sisältää  useita  osioita,
joista tässä haussa on haettavana vain osa. Tämä 1. avustushaku
koskee  testauksen,  jäljittämisen,  rokottamisen  ja  hoidon
kustannuksia aikaväliltä 1.1.2021 – 31.8.2021 (4 - 9 §) sekä muiden
välittömien  kustannusten  erää  (10  §).  Sairaanhoitopiirien
kuntayhtymien  tuottamien  erikoissairaanhoidon  ja  tehohoidon
hoitopäivien  osalta  haku  koskee  vain  1.4.2021  –  31.8.2021
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aiheutuneita  hoidon  kustannuksia.  Loppuosa
avustuskokonaisuudesta  tulee  haettavaksi  alkuvuodesta  2022.
Ahvenanmaan  maakunnalle  aiheutuneiden,  tartuntatautilain
(1227/2016)  58  §:n  mukaisten  valvontakulujen  (13  §  Korvaus
Ahvenanmaan  erityisistä  kustannuksista)  hakeminen  ohjeistetaan
Ahvenanmaan maakunnalle erikseen.

Avustushaun  lomakkeet  ja  perustiedot  löytyvät  osoitteesta:
https://stm.fi/vuoden-2021-valtionavustushaut

Usein  kysyttyjä  kysymyksiä  ja  vastauksia  hakukokonaisuudesta
kootaan sivulle: https://stm.fi/korona-kustannusten-korvaukset/ukk

Avustuksen hakija

Avustus  voidaan  myöntää  kunnalle.  Jos  kunta  on  kuntalain
(410/2015)  8  §:n  1  momentissa  tarkoitetulla  tavalla  sopinut
avustettaviin  toimintoihin  liittyen  järjestämisvastuun  siirtämisestä
toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan avustus myöntää tälle
toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle niiden avustuserien osalta, joita
kunta ei itse hae.

Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että kunta voi siirtää hakuoikeuden
toiselle  kunnalle  tai  kuntayhtymälle  kokonaan  tai  osittain.  On
esimerkiksi  mahdollista,  että  kunta  hakee  avustusta  vain
testauksen, jäljittämisen ja rokottamisen kuluihin, ja hoidon osalta
korvauksen  hakijana  toimii  kuntayhtymä.  Yksittäistä  toimintoa
koskeva korvaus voidaan myöntää vain yhdelle hakijalle, eli sitä ei
voi jakaa kunnan ja muun kunnan tai kuntayhtymän kesken.

Mikäli  kunta  aikoo  siirtää  hakuoikeuden  toiselle  kunnalle  tai
kuntayhtymälle, tulee kunnan ilmoittaa tästä mahdollisimman pian
tällä  toiselle  kunnalle  tai  kuntayhtymälle.  Jo  siirtoa  koskevista
suunnitelmista on suositeltavaa tiedottaa.
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Covid-19-korvausasetuksen 10 §:ssä säädetyn korvauksen osalta
(avustus  muihin  välittömiin  kustannuksiin)  avustusta  voidaan
myöntää  lisäksi  erikoissairaanhoitolain  (1062/1989)  3  §:ssä
tarkoitetuille  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymille.  Sairaanhoitopiirit
voivat hakea tässä tarkoitettua korvausta riippumatta siitä, hakeeko
korvausta lisäksi kunta, tai onko kunta siirtänyt oikeuden hakea tätä
korvausta  edellä  mainitulla  tavalla  toiselle  kunnalle  tai  muulle
kuntayhtymälle.

Ahvenanmaan  osalta  covid-19-korvausasetuksen  4  –  11  §:ssä
tarkoitettu avustus myönnetään Ahvenanmaan maakunnalle (hakija
voi olla maakunnan hallitus tai Ålands hälso- och sjukvård ÅHS).

Avustuksen hakeminen

Hakuaika alkaa 15.10.2021 ja päättyy 12.11.2021 klo 16:15.

Avustusta  haetaan  tämän  kirjeen  liitteenä  olevalla
taulukkomuotoisella  hakulomakkeella  sekä  allekirjoitetulla
saatteella.  Taulukkomuotoinen  hakulomake  tulee  toimittaa
muokattavana  ja  suojaamattomana  xls/xlsx-tiedostona.
Hakemusaineistot  toimitetaan  sekä  STM:n  kirjaamoon
kirjaamo.stm(at)gov.fi  että  osoitteeseen
koronakorvaukset.stm(at)gov.fi  viitteellä  VN/24231/2021.
Hakulomakkeessa  ilmoitetaan  avustettavien  toimintojen
toteumatietoja  aikavälillä  1.1.2021  –  31.8.2021,  paitsi
sairaanhoitopiirien  kuntayhtymien  tuottamien  erikoissairaanhoidon
ja  tehohoidon  hoitopäivien  osalta  haku  koskee  vain  1.4.2021  –
31.8.2021 aiheutuneita hoidon kustannuksia.

Kukin  hakija  ilmoittaa  hakulomakkeessaan  vain  sen  osuuden
avustuksesta,  jota  se  hakee  itselleen.  Mikäli  kunta  on  edellä
mainitulla  perusteella  siirtänyt  hakuoikeutta  toiselle  kunnalle  tai
kuntayhtymälle, tulee tämän toisen kunnan tai kuntayhtymän esittää
nämä  tiedot  omassa  hakemuksessaan.  Esimerkiksi,  jos  kunta
hakee  korvausta  vain  testauksen,  jäljittämisen  ja  rokottamisen
kustannuksiin, mutta hoidon osalta korvausta hakee kuntayhtymä,
tulee kuntayhtymän sisällyttää edellä mainitut hoidon kustannukset
omaan hakemukseensa.

Toinen  hakukierros  järjestetään  alkuvuodesta  2022  ja  siitä
tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Hakemusten arviointi ja avustuksen määrän laskeminen

Valtionavustuksen  määrä  on  laskennallinen.  Valtionavustus
määritetään  kertomalla  hakijakohtainen  toimintokohtainen
lukumäärä toimintokohtaisella yksikkökorvauksella.

Laskennan  perusteena  käytettävien  toimintokohtaisten
yksikkökorvausten suuruus on:
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1. testauksen osalta 113 euroa testaustapahtumaa kohden;

2. tartuntojen jäljittämisen osalta 406 euroa tartuntaa kohden;

3. rokotusten osalta 16 euroa rokotus kertaa kohden;

4. perusterveydenhuollossa  toteutetun  covid-19-taudin
sairaalahoidon osalta 564 euroa hoitopäivää kohden;

5. erikoissairaanhoidossa  toteutetun  covid-19-taudin
sairaalahoidon osalta 1 183 euroa hoitopäivää kohden ja

6. covid-19-taudin vuoksi potilaalle annetun tehohoidon osalta 4
105 euroa hoitopäivää kohden.

Hakulomakkeessa  kysytään  hakijoilta  toimintokohtaisia
lukumäärätietoja.  Avustuspäätökset  perustuvat  hakijan  antamiin
tietoihin  sekä  kansallisesti  saatavilla  olevaan  tietoon.
Valtionapuviranomainen  arvioi  annettujen  tietojen  oikeellisuutta  ja
pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Mikäli  hakija  ei  pysty  ilmoittamaan  täsmällisiä  lukumäärätietoja,
hakemuksessa  tulee  ilmoittaa  mahdollisimman  tarkka  arvio
lukumäärätiedosta.

Muiden  välittömien  kustannusten  (10  §)  osalta  avustus  on
laskennallinen  (x  €  asukasta  kohden)  ja  avustus  määritetään
kertomalla  hakijan  asukasluku/  väestöpohja  31.12.2020
valtionapuviranomaisen  määrittämällä  korvaustaksalla.
Sairaanhoitopiirien  tapauksessa  laskennan  perusteena  käytetään
sen  kaikkien  jäsenkuntien  yhteenlaskettua  asukaslukua.
Kuntakohtaisesti määritettävä korvaustaksa on 17 euroa asukasta
kohden  ja  sairaanhoitopiireille  myönnettävän  avustuksen
korvaustaksa  on  14  euroa  asukasta  kohden.  Ahvenanmaan
maakunnan osalta korvaustaksan suuruus on 31 euroa asukasta
kohden.

Muiden  avustusta  hakevien  kuntayhtymien  osalta  laskennassa
huomioidaan  niiden  jäsenkuntien  asukasluku,  joiden  puolesta
kuntayhtymä hakee tätä korvausta. Näin ollen muun kuntayhtymän
kuin sairaanhoitopiirin osalta avustus saatetaan määrittää vain osan
sen jäsenkuntien asukasluvun perusteella.

Mikäli  jotain  osaa avustuskokonaisuudesta  hakee sekä covid-19-
avustusasetuksen 3 §:n tarkoittama avustuksen saaja (kunta), että
jokin  toinen  kunta  tai  kuntayhtymä,  myönnetään  avustus  sille
kunnalle, joka on asetuksen nojalla avustuksen ensisijainen saaja.

Päätösten  laatiminen,  avustusten  maksaminen  ja
muutoksenhaku

Tavoitteena  on,  että  avustuspäätökset  tehdään  joulukuun  2021
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aikana ja avustukset maksetaan vuodenvaihteessa 2021–2022.

Valtionapuviranomaisen  päätös  voidaan  panna  täytäntöön
muutoksenhausta  huolimatta.  Myönnettyjen  valtionavustusten
maksaminen  käynnistetään  välittömästi  avustusten  myöntämisen
jälkeen. Valtionavustuspäätöksiin voi  hakea oikaisua päätöksessä
tarkemmin todettavalla tavalla.

Annettujen  tietojen  oikeellisuuden  ja  avustusten  käytön
valvonta

Avustusten myöntäminen perustuu hakijoiden antamiin tietoihin, jota
verrataan  kansallisesti  kerättyihin  tietoaineistoihin.  Avustuksen
saajille voidaan toteuttaa vuoden 2022 aikana tarkastuksia, joiden
tarkoituksena  on  selvittää  valtionavustuksen  myöntämiseksi
annettujen tietojen todenperäisyyttä.

Lisätietoja:    Koronakorvaukset.stm@gov.  fi  

Lisätietoa valtionavustuksista yleisesti:  https://stm.fi/valtionavustusten-
hakeminen

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hakea korona-avustusta virkatyönä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hakemus toimitetaan tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille.

( ) poistui kokouksesta klo 20.35.
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KUNTALAISALOITE KUNNALLISESTA KANSANÄÄNESTYKSESTÄ

Khall § 187
1.11.2021

Kivijärven  kunnalle  on  jätetty  4.10.2021  seuraavan  sisältöinen
aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä:

Kansanäänestysaloitteeseen on nimiä keräänyt ryhmä valtuutettuja
ja  kuntalaisia,  jotka  luovuttavat  Kivijärven  kunnalle  perjantaina
01.10.2021 alla olevan aloitteen ja allekirjoittajien nimilistat:

”Kivijärven  kunnan  tulee  järjestään  Kuntalaki  24  §:n  mukainen
neuvoa-antava  kunnallinen  kansanäänestys  tuulivoimaloiden
rakentamisesta  Kivijärven  kunnan  alueelle  ennen  kuin
kunnanvaltuusto päättää tuulivoimaloiden kaavasta.

Mahdolliset tuulivoimat on niin iso asia, että kuntalaisten mielipide
tulee  selvittää.  Kansanäänestys  voisi  olla:  Kannatatko
tuulipuistojen  perustamista  Kivijärvelle  neuvoteltujen  sopimusten
mukaisesti? Vastaus järjestettävässä äänestyksessä: Kyllä / ei.

Kannatan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä. Vakuutan,
että  olen  15 vuotta  täyttänyt  Kivijärven kunnan asukas.  Neuvoa
antava  kunnallinen  kansanäänestys  perustuu  kuntalakiin  ja  sitä
säätelee  lain  24  ja  25  pykälät.  Menettelyn  osalta  tulee
noudatettavaksi  Laki  neuvoa-antavissa  kunnallisissa
kansanäänestyksissä.

Kuntalaki 24 § Kunnallinen kansanäänestys

Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan
kansanäänestys. Valtuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa
kansanäänestys, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan
osa-aluetta  koskevana.  Kunnan  osa-alueena  on  tällöin  yksi  tai
useampi vaalilaissa tarkoitettu äänestysalue.

Kaikilla  äänestysoikeutetuilla  on  yhtäläinen  äänestysoikeus.
Äänestys  on  salainen.  Kansanäänestyksen  toimittamisesta
säädetään  lisäksi  neuvoa-antavissa  kunnallisissa
kansanäänestyksissä  noudatettavasta  menettelystä  annetussa
laissa (656/1990).

Kuntalaki 25 § Kansanäänestysaloite

Kansanäänestysaloitteen voi  tehdä vähintään neljä prosenttia 15
vuotta  täyttäneistä  kunnan  asukkaista.  Valtuuston  on  viipymättä
päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  valtuusto  päättää
kansanäänestyksestä  sen  jälkeen,  kun  kunnalle  on  esitetty
kaavoituspyyntö.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 11.11.2021

Khall § 188
1.11.2021

Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy  pitää  ylimääräisen
yhtiökokouksensa 11.11.2021.

Esityslistan liitteenä on yhtiökokouksen asialista

Ehdotus:

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajan yhtiökokoukseen.

Päätös: 

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Martti Martinmäki.

Pöytäkirjantarkastajana toimi Kari Holm.

Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa yhtiökokoukseen.

Riitta Saren poistui klo 21.20.
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KOIRAJÄRVENTIEN JA KOIRASALMENTIEN KUNNOSSAPITO

Khall § 189
1.11.2021

Kivijärven kunnan ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n edustajat kävivät
Salamajärven kansallispuistossa Koirajärven luontotuvan yrittäjien
luona kuulemassa yrittäjien ajatuksia yritystoiminnan edellytyksistä.

Palaverissa  kävi  selvästi  ilmi,  kuinka  saavutettavuus  on  tärkeä
elementti  ja  edellytys  yritystoiminnalle.  Nyt  kuitenkin  Koirajärven
luontotuvalle  johtavien  Koirajärventien  ja  Koirasalmentien
kuntoisuus ei ole asiakasvirran edellyttämällä tasolla.

Henkilöautot ja matkailuautot jne. eivät ole kykeneviä vaurioitumatta
ottamaan  vajanaisesti  ylläpitämättömän  hiekkatien  rasitteita
vastaan  hiekkatien  laajenevine  ja  syventyvine  vesikuoppineen.
Lisääntyneet puukuljetukset lisäävät teiden käyttöä edelleen, jolloin
kunnossapito asettaa lisävaateita hiekkatienpidolle.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  kiinnittää  Metsähallituksen  huomion  Koirasalmen
luontotuvan yrittämisen edellytyksiin niin, että laajaa asiakaskuntaa
palvelevan  yrityksen  saavutettavuus  taataan  asiakasliikenteen
edellyttämällä tienpidolla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Metsähallitus 
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SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA 2021

Khall § 190
1.11.2021

Sisäinen  valvonta  on  organisaation  johdon  tekemää  tai  johdon
lukuun  tehtyä  omavalvontaa.  Sen  avulla  varmistetaan,  että
organisaatio toimii halutulla tavalla ja johto saa riittävästi luotettavaa
tietoa organisaatiosta sekä sen toiminnasta ja tuloksista.

Kivijärven sisäinen valvonta ja riskien hallinta perustuvat valtuuston
vahvistamiin  sisäisen  valvonnan  ja  riskienhallinnan  perusteisiin
sekä sisäisen valvonnan suunnitelmaan.

Vuonna 2021 sisäisen valvonnan kohteena on 

ALUE VALVONTAKOHTEEN PAINOPISTE

Tietohallinto Lain käyttöönotto

Hankinnat Hankintapäätökset

Varastot Varastojen hallinta

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus vahvistaa edellä luetellut alueet, valvontakohteet ja
painopistealueet vuoden 2021 sisäisen valvonnan kohteiksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                     Osastot
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KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA

Khall § 191
1.11.2021

Kunnanhallituksen  jäsen  Maire  Hautasen  henkilökohtaiseksi
varajäseneksi on valittu ( ), joka on kuitenkin ilmoittanut, ettei ole
eikä ole ollut käytettävissä kyseiseen tehtävään.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  (  )  myönnetään  ero
kunnanhallituksen  varajäsenyydestä  ja  että  Maire  Hautaselle
valitaan uusi henkilökohtainen varajäsen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN  VARAJÄSENEN VALINTA

Khall § 192
1.11.2021

Teknisen  lautakunnan jäsen  Risto  Holmin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi on valittu ( ), joka on kuitenkin ilmoittanut, ettei ole
eikä ole ollut käytettävissä kyseiseen tehtävään.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ( ) myönnetään ero teknisen
lautakunnan   varajäsenyydestä ja että  Risto Holmille valitaan uusi
henkilökohtainen varajäsen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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