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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 193

ASIAT § 195 - 210

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 194

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  01.12.2021
Allekirjoitukset

Asko Kauppinen Maire Hautanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  07.12.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 193
29.11.2021

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 § 194
29.11.2021

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  Asko  Kauppisen ja  Maire  Hautasen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄÄN NIMEÄMISEN KULUT

Khall § 195
29.11.2021

( ) kirjoittaa: 

Pyytäisin  teitä  käsittelemään  seuraavassa  kunnanhallituksen
kokouksessa  minulle  maksettavasta  korvauksesta  liittyen
kiinteistötoimitusten  uskotun  miehen  vakuutuksen  aiheuttamista
kuluista.

Kuluja tuli seuraavasti:

Päivämäärä 23.8.2021

Maksu  vakuutuksen  antamisesta  Keski-Suomen  käräjäoikeudelle
100,00 eur (maksukuitti liitteenä).

Matkakulut  (  ),  Kivijärvi-Cygnauksenkatu 1,  Jyväskylä 129 km a´
0,44 eur/km.

Cygnauksenkatu 1, Jyväskylä- ( ), Kivijärvi 129 km a´ 0,44 eur/km.

Yhteensä korvaukset: 213,52 eur

Kysyttäessä  maanmittauslaitoksen  asiakaspalvelu  toteaa  kulujen
korvaamisesta seuraavaa: 

Maanmittauslaitos  ei  korvaa  uskotun  miehen  käräjäoikeudessa
antaman  vakuutuksesta  käräjäoikeuden  määräämää  100,-  €
toimitusmaksua  eikä  kyseiseen  vakuutuksenantamiseen  liittyviä
matkakuluja.

Uskotun  miehellä  on  velvollisuus  käydä  antamassa  vakuutus
käräjäoikeudessa  (maksullinen  tapahtuma)  Aiemmin  uskottuna
miehenä toimineen ja vakuutuksen antaneen ei tarvitse antaa uutta
vakuutusta. 

Kunnan  ja  valittujen  henkilöiden  kannattaa  miettiä  kuka  maksaa
vakuutuksen  antamisen.  Tiedän  kuntia,  joissa  kunta  maksaa
vakuutuksen  antamisen,  koska  kyseessä  on  kunnallinen
luottamustoimi.

Maanmittauslaitos  maksaa  kiinteistötoimitukseen  kutsutulle
uskotulle  miehelle  maksettavan  palkkion,  km-korvauksen,  sekä
korvauksen  toimitukseen  osallistumisesta  aiheutuvan
ansionmenetyksen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää suorittaa ( ) korvauksena luottamustoimeen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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nimeämisen kuluina yhteensä 213,52 €.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                ( )
Toimeksi               Kirjanpitäjä

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.

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

Khall § 196
29.11.2021

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan seuraavasti

Varsinaiset jäsenet                       Varajäsenet

( )  pj.                   1. ( )

( )                    2. ( )

( )                        3. ( )

( )                       4. ( )

( )                              5. ( )

Tiedoksi                Valitut
                             Keskusvaalilautakunta

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.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

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

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

Khall § 197
29.11.2021

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalitoimikunnan seuraavasti

Varsinaiset jäsenet                              Varajäsenet

( )pj.                       1. ( )

( ), vpj.                         2. ( )

( )                                  3. ( )

Tiedoksi                          Valitut
                                       Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

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

Khall § 185
1.11.2021
Liite nro 30. Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käsittelee osastojen talousarvioesitykset.

Päätös:

Kunnanhallitus käsitteli osastojen talousarvioesitykset.

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

Yttmk § 11
19.11.2021
Liite nro 6.

Päätös:

Yt-toimikunta käsitteli  osastojen  talousarvioesitykset  ilman
huomautuksia.

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

Khall § 198
29.11.2021
Liite nro 30.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2022 talousarvion sekä
talous-  ja  toimintasuunnitelman  vuosille  2023-2024  hyväksymistä
liitteen 30 muodossa..

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Yttmk § 13
19.11.2021
Liite nro 7

Kuntalain  90  §  mukaan  hallintosäännössä  annetaan  tarpeelliset
määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista.

Kuntalain  muuttuneiden  sopimushallintaa  koskevien  säännösten
muututtua,  on  31.12.2021  mennessä  tehtävä  hallintosääntöön
tarvittavat  muutokset.  Lisäksi  esitetään  tehtäväksi ajankohtaiset
toiminnalliset päivitykset sääntöön.
 
3 § Organisaatio

Poistetaan organisaatiokaaviosta hallinto-osasto.

Muutetaan  ensimmäisen  kappaleen  ensimmäisen  virkkeen
päälause  kuulumaan:  Kunnan  osastotoiminnot  jakaantuvat
sivistyslautakunnan  alaiseen  sivistysosastoon  ja  teknisen
lautakunnan alaiseen tekniseen osastoon, ..

Muutetaan kolmannen kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan:

Toimielimen alaisen toiminnan johtamisesta vastaa osastonjohtaja,
joita  ovat  sivistysjohtaja  sivistysosastolle  ja  tekninen  johtaja
teknisellä osastolla.

Pykälän  muutokset  liittyvät  1,4  htv  vahvuisen  hallinto-osaston
sulautumiseen muihin osastoihin.

5.2 § Ratkaisuvalta

Poistetaan  kohta  :  –  voi  päättämässään  laajuudessa  siirtää
asiakirjan  antamista  koskevaa  viranomaisen  ratkaisuvaltaansa
alaiselleen viranhaltijalle

Julkisuuslain  velvoite  siirretään  suoraan  osastonjohtajan
valtuudeksi ilman toimielindelegointia.

6.2 § Ratkaisuvalta

Muutetaan kohta –  antaa ohjeet sopimushallinnasta  kuulumaan -
antaa  sopimushallinnan  yleisohjeistuksen  ja  kukin  toimielin
määrittelee toimialansa sopimusten vastuuhenkilöt.

Kunta voi  tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat  palvelut  itse tai
hankkia ne sopimukseen perustuen muulta  palvelujen tuottajalta.
Kunnassa  on  myös  muunlaisia  sopimusaloja.  Sopimusprosessin
hallinta edellyttää omistajaohjausta.   Käytännössä omistajaohjaus
toteutetaan sopijakumppaneiden kanssa käytävissä neuvotteluissa,
sopimusten  valmistelussa,  laadituissa  sopimuksissa  sekä
sopimusten valvonnalla. Sopimuksen elinkaaren eri vaiheiden tulee
olla  vastuullisten hallinnassa. Kuntalain riskienhallintaa ja sisäistä
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valvontaa koskevat säännökset koskevat myös sopimuksia.  

7.3 § Tukipalvelu

Sivistysosasto tarjoaa kunnan taloushallintopalvelut.

Liittyy hallinto-osaston toimintojen sulautumiseen muille osastoille. 

Organisoinnilla  järjestyisi  myös  taloushallinnon  varahenkilyys
kirjanpitäjän siirtyessä sivistysosastolle.

8.3 § Tukipalvelu 

Tekninen  osasto  tarjoaa  kunnanhallituksen  ja  valtuuston
yleishallintopalvelut.

Liittyy hallinto-osaston toimintojen sulautumiseen muille osastoille. 

Tekninen osasto tarjoaa jo nyt arkistosihteeripalvelut. Tämän lisäksi
osasto  tarjoaisi  muut  kunnanhallituksen  ja  valtuuston
yleishallintopalvelut kuten kokous- ja asiakirjahallinnan.

Hallinto-osaston toimistosihteeri siirtyisi tekniselle osastolle, jolloin
myös teknisellä osastolla olisi toimistotyöntekijöiden työpari.

9.2 § Ratkaisuvalta

Lisätään  osastonjohtajan  ratkaisuvaltaan  kuuluvaksi:  -  ratkaisee
toimielimensä asiakirjoja koskevat tietopyynnöt

Julkisuuslain  velvoite  siirretään  suoraan  osastonjohtajan
valtuudeksi.

81 § Sähköinen kokous ja sen kokouskutsu

Korvataan nykyinen 81 § Sähköinen kokouskutsu seuraavasti:

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
sähköisesti.

Toimielin  voi  pitää kokouksen sähköisesti.  Suljettuun sähköiseen
kokoukseen  voi  osallistua  vain  sellaisesta  tilasta,  jossa  salassa
pidettävät  tiedot  ja  kokouksessa  käydyt  keskustelut  eivät  ole
ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

Toimielimen nimeämä toimielimen alainen viranhaltija vastaa siitä,
että  tähän  tarvittavat  laitteet,  järjestelmät  ja  tietoliikenneyhteydet
ovat asianmukaisesti käytettävissä.

A. Perustelut:  Sähköiseen kokoukseen osallistutaan sähköisen
yhteyden  (soveltuva  tietojärjestelmä  tai  videoneuvotteluyhteys)
avulla  osallistujan  valitsemasta  paikasta  käsin.  Sähköisessä
kokouksessa  toimitaan  muutoin  varsinaisen  kokouksen
mukaisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti. 

Sähköinen  kokous  voidaan  pitää  siten,  että  kaikki  osallistuvat
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kokoukseen  sähköisen  yhteyden  avulla  tai  siten,  että  vain  osa
läsnäolijoista  osallistuu  kokoukseen  sähköisen  yhteyden  avulla.
Käytettävän  tietojärjestelmän  tai  videoneuvotteluyhteyden  tulee
mahdollistaa  kuntalain  edellyttämä  läsnä  oleviksi  todettujen
yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Vaatimuksen täyttää se, että
nimenhuudon aikana ja puheenvuoroa käytettäessä puhuja näkyy
muille osallistujille videoyhteydellä. 

Tietoturvallisuuden  huomioimisessa  kunnan  olisi  kiinnitettävä
huomiota  salassa  pidettävien  tietojen  käsittelyyn.  Sähköisessä
kokouksessa salassa pidettäviä asioita sisältäviä dokumentteja ei
voida  lähettää  eikä  keskusteluja  käydä  muun  kuin  suojatun
tietoliikenneyhteyden  avulla.  Kunnan  tulisi  huomioida  milloin  ja
miten  käsitellään  asioita,  jotka  edellyttävät  luottamuksellisuutta
(suljettu kokous) tai  ovat salassa pidettäviä.  Kunnan tulisi  linjata,
millaisista  paikoista  toimielimen  jäsenet  voivat  osallistua
kokoukseen  ja  huolehtia  siitä,  etteivät  salassa  pidettävät  tai
luottamukselliset tiedot ole ulkopuolisten saatavissa. 

Toimielimen  suljettuun  kokoukseen  voi  osallistua  sellaisesta
valitsemastaan  paikasta,  jossa  suljetun  kokouksen  keskustelujen
luottamuksellisuus  voidaan  turvata  ja  salassapitovelvoitteita
voidaan noudattaa.

Viranhaltijat  ja  luottamushenkilöt  vastaavat  omasta  puolestaan
salassapitovelvoitteiden  noudattamisesta  osallistuessaan
sähköiseen  kokoukseen.  Salassapitovelvoitteista  säädetään
julkisuuslain 22–23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24
§:ssä.

B.  Perustelut:  Kokouskutsun,  esityslistan,  liitteiden  ja
oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti otetaan määräykset
hallintosääntöön.  Mitä tässä  sanotaan  lähettämisestä,
tarkoitetaan myös asiakirjojen saattamista sähköisesti saataville.
Salassa  pidettäviä  tietoja  voidaan  lähettää  vain  suojatulla
yhteydellä. 

Kuntalain  94 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia,  että  tarvittavat
tekniset  yhteydet  ja  välineet  ovat  niiden  käytettävissä,  joille
kokousasiakirjat  lähetetään sähköisesti.  Salassa pidettäviä  tietoja
voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä. 

Laissa  tai  lain  perusteluissa  ei  ole  tarkemmin  määritelty  mitä
tarkoitetaan ”tarvittavilla teknisillä yhteyksillä ja välineillä”. Vaatimus
täyttyy  esimerkiksi  siten,  että  kunta  huolehtii,  että
luottamushenkilöillä  on  käytössään luottamukselliseen  viestintään
soveltuvat laitteet ja tietoliikenneyhteydet, ja käytetään vain kunnan
hankkimia laitteita ja järjestelmiä. 
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Käytännössä monessa kunnassa on hankittu  luottamushenkilöille
tietokoneet  tai  tabletit,  joilla  he  pystyvät  lukemaan  ja
kommentoimaan  sähköisiä  asiakirjoja.  Riittävän  tietoturvan  ja
tietosuojan takaavat verkkoyhteydet voidaan toteuttaa esimerkiksi
käyttämällä  suojattua  sähköpostiyhteyttä  tai  erilaisilla  extranet-
ratkaisuilla,  joissa  luottamushenkilö  pääsee  suojattuun  tilaan
lukemaan asiakirjoja. Asiakirjat tulee käydä lukemassa suojatussa
verkossa.

Ehdotus:

YT-toimikunta käsittelee hallintosäännön muutoksia.

Päätös:

Yt-toimikunta käsitteli hallintosäännön muutokset.

Sivistysjohtaja  Pirkko  Oinonen  jätti  liitteenä olevan  eriävän
mielipiteen asiassa.

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

Khall § 199
29.11.2021
Liite nro 31

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tehtäväksi seuraavat muutokset
hallintosääntöön:

3 § Organisaatio

Poistetaan organisaatiokaaviosta hallinto-osasto.

Muutetaan  ensimmäisen  kappaleen  ensimmäisen  virkkeen
päälause  kuulumaan:  Kunnan  osastotoiminnot  jakaantuvat
sivistyslautakunnan  alaiseen  sivistysosastoon  ja  teknisen
lautakunnan alaiseen tekniseen osastoon, ..

Muutetaan kolmannen kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan:

Toimielimen alaisen toiminnan johtamisesta vastaa osastonjohtaja,
joita  ovat  sivistysjohtaja  sivistysosastolle  ja  tekninen  johtaja
teknisellä osastolla.

5.2 § Ratkaisuvalta

Poistetaan  kohta  –  voi  päättämässään  laajuudessa  siirtää
asiakirjan  antamista  koskevaa  viranomaisen  ratkaisuvaltaansa
alaiselleen viranhaltijalle
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6.2 § Ratkaisuvalta

Muutetaan kohta –  antaa ohjeet sopimushallinnasta  kuulumaan –
määrittelee  sopimusten  hallinnan  ja  sopimusvalvonnan
järjestämisen sekä antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta

7.3 § Tukipalvelu

Sivistysosasto tarjoaa kunnan taloushallintopalvelut.

8.3 § Tukipalvelu 

Tekninen  osasto  tarjoaa  kunnanhallituksen  ja  valtuuston
yleishallintopalvelut.

9.2 § Ratkaisuvalta

Lisätään  osastonjohtajan  ratkaisuvaltaan  kuuluvaksi:  -  ratkaisee
toimielimensä asiakirjoja koskevat tietopyynnöt

81 § Sähköinen kokous ja sen kokouskutsu

Korvataan nykyinen 81 § Sähköinen kokouskutsu seuraavasti:

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
sähköisesti.

Toimielin  voi  pitää kokouksen sähköisesti.  Suljettuun sähköiseen
kokoukseen  voi  osallistua  vain  sellaisesta  tilasta,  jossa  salassa
pidettävät  tiedot  ja  kokouksessa  käydyt  keskustelut  eivät  ole
ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

Toimielimen nimeämä toimielimen alainen viranhaltija vastaa siitä,
että  tähän  tarvittavat  laitteet,  järjestelmät  ja  tietoliikenneyhteydet
ovat asianmukaisesti käytettävissä.

Päätös:

Riitta  Sarenin  ehdotus  siitä,  että  hallintosäännön  16  §lisättäisiin
kohta  ”vuoden  ja  sitä  pitemmät  työsuhteet  ratkaisisi  toimielin”,
raukesi kannattamattomana.

Kunnanhallitus  hyväksyi  yksimielisesti  päätösehdotuksen  siinä
muodossa,  että  kunnanhallitus  esittää  seuraavat  kohdat
muutettavaksi hallintosäännössä:

6.2 § Ratkaisuvalta

Muutetaan kohta –  antaa ohjeet sopimushallinnasta  kuulumaan –
määrittelee  sopimusten  hallinnan  ja  sopimusvalvonnan
järjestämisen sekä antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta.

81 § Sähköinen kokous ja sen kokouskutsu

Korvataan nykyinen 81 § Sähköinen kokouskutsu seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

29.11.2021 331

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
sähköisesti.

Toimielin  voi  pitää  kokouksen  sähköisesti.  Suljettuun sähköiseen
kokoukseen  voi  osallistua  vain  sellaisesta  tilasta,  jossa  salassa
pidettävät  tiedot  ja  kokouksessa  käydyt  keskustelut  eivät  ole
ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

Toimielimen nimeämä toimielimen alainen viranhaltija vastaa siitä,
että  tähän  tarvittavat  laitteet,  järjestelmät  ja  tietoliikenneyhteydet
ovat asianmukaisesti käytettävissä.

Kunnanjohtaja  jätti  päätökseen  seuraavan  eriävän  mielipiteen:
”ainoa  keino  järjestää  taloushallinnon  varahenkilöjärjestelmä  on
taloushallintopalvelujen tarjoaminen sivistysosaston toimintana”

( ) poistui kokouksesta klo 20.00.
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KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIN TOIMITTAMINEN KUNNASSA

Khall § 200
29.11.2021
Liite nro 32

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole
määräyksiä  siitä,  millä  tavoin  vaalit  kunnassa  suoritetaan.
Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan
äänimäärän  jakamisesta  ehdokaslistojen  kesken  on  syntynyt.
Olennaista  on,  että  viimeistään  31.12.2021  päätös  on  kunnassa
tehty  ja  kunnan  eri  ehdokaslistoille  antamat  äänimäärät  sekä
mahdolliset  tyhjät  ja  hylätyt  äänimäärät  on  syötetty
vaalijärjestelmään.

Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää
kunnan puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös
kunnan  äänimäärän  jakamisesta  ehdokaslistoille  voi  olla
yksimielinen  noudattaen  esimerkiksi  valtuuston  poliittisia
voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla,
jossa  ääni  annetaan  ehdokaslistalle.  Päätöksessä  on  kysymys
yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumisesta, joten päätökseen
ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella.

Esimerkki vaalin toimittamisesta:

Kunnan  äänimäärä  on  2580  (asukasluku  30.11.2020).  Vaaliin
osallistuu 11 kunnanhallituksen jäsentä. Jokaisella jäsenellä on yksi
ääni, jonka voi antaa yhdelle ehdokaslistalle. 2580 jaettuna 11:lla on
lähimpään  kokonaislukuun  pyöristettynä  235,  joten  yksi  annettu
ääni tarkoittaa 235 ääntä ehdokaslistalle.

Puheenjohtaja  toteaa,  että  vaali  toimitetaan  suljetuin  lipuin  ja
äänestyslippuun  kirjoitetaan  sen  ehdokaslistan  numero,  jolle
vaalissa antaa äänen.

Ehdokaslista 2                      2 ääntä                 äänimäärä 470

ehdokaslista 5                      1 ääni                   äänimäärä 235

ehdokaslista 7                      5 ääntä                 äänimäärä 1175

ehdokaslista 8                      3 ääntä                 äänimäärä 705

                                                        äänimäärä yhteensä 2585

Vaalissa  voi  myös  antaa  tyhjän  äänestyslipun.  Äänestyslippu
hylätään,  jos  esimerkiksi  äänestyslipun  numero  ei  vastaa
yhdenkään ehdokaslistan numeroa.  Em. tapauksissa osa kunnan
äänistä jää käyttämättä.

Yksimielinen  päätös  tai  vaalin  tulos  kirjataan  pöytäkirjaan.
Pöytäkirjaan  merkitään  kunkin  ehdokaslistan  saamat  äänet  sekä
asukasluvun  perusteella  lasketut  kokonaislukuun  pyöristetyt
äänimäärät.  Pöytäkirjaan merkitään vastaavasti  myös mahdolliset
tyhjät ja hylätyt äänet ja kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät. Jos
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ensimmäinen  desimaali  on  1-4,  luku  pyöristetään  alaspäin.  Jos
ensimmäinen desimaali on 5-9, luku pyöristetään ylöspäin.

Kunnan  asukasluku  30.11.2020  määrää  kunnan  äänimäärän
vaaleissa. Kivijärven kunnan asukasluku oli tuolloin 1101. 

Ehdokaslistojen  saamat  äänimäärät  sekä  tyhjät  ja  hylätyt
äänimäärät  syötetään  vaalijärjestelmään  kunnan  saaman  linkin
kautta. Varotoimenpiteenä vaalijärjestelmää on päivitetty siten, että
vaalijärjestelmä  hyväksyy  +/-  50  äänen  poikkeamisen
vaalijärjestelmään syötetystä kunnan asukasluvusta.

Jos jälkikäteen kunnassa huomataan, että äänimääriä on syötetty
väärin,  esimerkiksi  väärälle  ehdokaslistalle,  kunta  voi  31.12.2021
mennessä pyytää avaamaan tallennusmahdollisuuden uudestaan.

Jos kunta ei osallistu vaaliin, pyydetään siitä ilmoittamaan.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mistä  äänestyksen  pohjana  käytetty  asukasluku  on  saatu?
Kuntaliitto  käyttää  väestötietojärjestelmän  (ei  Tilastokeskuksen)
tiedot  kunnan  asukasluvusta  per  30.11.2020.

Mikä  on  äänestystapa  vaaleissa?
Kuntaliiton  valtuuskunnan  vaali  on  suljettu  suhteellinen  listavaali.

Onko  ehdokkaana  oleva  kunnanhallituksen  jäsen  esteellinen
äänestämään  vaaleissa?
Ehdokkaana oleva kunnanhallituksen jäsen ei  ole  äänestyksessä
esteellinen. Asiassa on kysymys yhdistyksen jäsenäänestyksestä,
johon  yhdistyslakia  sovelletaan.

Onko  hallituksen  päätös  muutoksenhakukelpoinen?
Päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös on valmistelua ja
muutoksenhakukelpoiset  päätökset  syntyvät  Kuntaliitossa
yhdistyslain  nojalla.

Mihin  kokonaislukuun  ehdokaslistan  saama  äänimäärä
pyöristetään?
Luottamushenkilöllä  on  yksi  ääni,  jonka  hän  antaa  jollekin
ehdokaslistalle.  Ehdokaslistojen  luottamushenkilöitä  saamat
äänimäärät  ovat  kokonaislukuja.  Näistä  luvuista  lasketaan
ehdokaslistan  lopulliset  äänimäärät  kunnan  asukasluvun  ja
luottamushenkilöiden  määrän  mukaan,  ja  vasta  tämä  lopullinen
äänimäärä  pyöristetään  normaalien  pyöristyssääntöjen  mukaan.
Jos  ensimmäinen  desimaali  on  1–4,  pyöristetään  alempaan
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kokonaislukuun,  jos  5–9,  pyöristetään  ylempään  kokonaislukuun.
Mitä  tietoja  syötetään  äänestysjärjestelmään?
Äänestysjärjestelmään  syötetään  asukasluvun  ja  valtuutettujen
lukumäärän  mukaan  lasketut  ehdokaslistojen  äänimäärät  sekä
mahdolliset hylätyt ja tyhjät äänimäärät.

Keski-Suomen  vaalipiirin  Ehdokaslistojen  yhdistelmä  on  liitteenä
32.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toimittaa Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.

Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  suorittaa  vaalin.  Ääntenlaskijoina  toimi
pöytäkirjanpitäjät.

Suljetussa lippuvaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Lista 2 sai neljä ääntä                         äänimäärä 736

Lista 4 sai yhden äänen                      äänimäärä 184

Lista 8 sai yhden äänen                      äänimäärä 184

Toimeksi                        ( )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ICT-HANKINTOJEN PUITESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Khall § 201
29.11.2021
Liite nro 33

Kunnanhallitus  on  hyväksynyt  päätöksellään  162/2021  Atean
Jatkuvien  ICT-hankintojen  vuokraus/Tiera  verkkokauppa
puitesopimuksen tarjouksen.

Hankintojen rahoituksen ylärajaksi määriteltiin 50.000,- €, josta on
tehtävä erikseen yksilöity puitesopimus.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy  liitteenä 33  olevan puitesopimuksen nro
51985-000. 

Kuntaa  sitova  sopimus  syntyy  vasta  kirjallisen  sopimuksen
allekirjoituksin.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                      Kunnanjohtaja

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TYÖTERVEYDEN TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODEKSI 2022

Yttmk § 16
19.11.2021
Liite nro 8.

Ehdotus: 

Yt-toimikunta  käsittelee  liitteenä  8  olevan  työterveyden
toimintasuunnitelman vuodeksi 2022.

Päätös: 

Yt-toimikunta käsitteli  työterveyden toimintasuunnitelman vuodeksi
2022 ja edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

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

Khall § 202
29.11.2021
Liite nro 34

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  työterveyden  toimintasuunnitelman
liitteen 34 muodossa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi             Kunnanjohtaja
Tiedoksi             Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Yttmk § 9
19.11.2021
Liite nro 4.

Kunnallisen yhteistoimintalain 4 a § (1138/2013) mukaan kunnassa
on laadittava yhteistoimintamenettelyssä  vuosittain henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi  yleiset periaatteet,  joilla pyritään
ylläpitämään  työkyvyttömyysuhan  alaisten  ja  ikääntyneiden
työntekijöiden  työkykyä  sekä  työttömyysuhan  alaisten
työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

Samoin  on  tehtävä  arvio  koko  henkilöstön  ammatillisesta
osaamisesta  sekä  ammatillisen  osaamisen  vaatimuksissa
tapahtuvista  muutoksista  ja  näiden  syistä  sekä  tähän  arvioon
perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä

Lisäksi   näiden  kokonaisuuksien  seurantamenettely  on
määriteltävä.

Yhteistoimintalain 5 § mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 a
§:ssä  tarkoitetun  asian,  hänen  on  neuvoteltava  yhteistoiminnan
hengessä  yksimielisyyden  saavuttamiseksi  valmisteilla  olevan
toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Laki  koulutuskorvauksesta  (1140/2013)  määrittelee  työnantajalle
maksettavan  koulutuskorvauksen  määrän.  Kyseeseen  tulee
koulutus,  joka  on  ennakkoon  laaditun  koulutussuunnitelman
mukaisesti toteutettu ja toteuttamista seurattu henkilötasolla. 

Maksimissaan kyseeseen tulee kolme koulutuspäivää per työntekijä
koulutuksen minimipituuden ollessa yksi  tunti,  jolloin  kuusi  tuntia
muodostaa yhden koulutuspäivän. Ratkaisevaa on, että työnantaja
maksaa palkan koulutuksen ajalta. Koulutuksen maksullisuuteen ei
kiinnitetä huomiota, jolloin sisäinen koulutus huomioidaan. 

Esimies seuraa henkilöstöstönsä kouluttautumista ja antaa kunkin
vuoden  lopussa  henkilöstöhallinnolle  raportin  koulutuspäivistä
koulutuskorvauksen anomiseksi.

Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena
käytettävästä  palkkakustannuksesta,  joka  on  kunnan  kaikkien
työntekijöiden  keskimääräinen  päiväpalkka  kerrottuna
koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä.

Koulutuskorvaus  vähennetään  työnantajalle  määrätystä
työttömyysvakuutusmaksusta.

Koulutukseksi  ei  katsota  perehdytystä,  työnkiertoa  tai
näyttötutkintojen työpäiviä.

Koulutussuunnitelma on liitteenä 4.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Yt-toimikunta  käsittelee  henkilöstölle  laaditun
koulutussuunnitelman.

Päätös:

Yt-toimikunta  käsitteli  koulutussuunnitelman  liitteen  4  muodossa
kunnanhallituksen päätettäväksi.

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

Khall § 203
29.11.2021
Liite nro 35

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  koulutussuunnitelman  liitteen  35
muodossa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

29.11.2021 339

ERILAISTEN TYÖSUHDEMUOTOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET

Yttmk § 10
19.11.2021
Liite nro 5.

Työnantajan  ja   henkilöstön  välisestä  yhteistoiminnasta  kunnissa
annetun  lain  4.3  §  mukaan  kunnassa  on  laadittava
yhteistoimintamenettelyssä vuosittain sellainen henkilöstö- tai muu
suunnitelma, josta käyvät ilmi erilaisten työsuhdemuotojen käytön
periaatteet.

Kunnanjohtaja: 

Yt-toimikunta  käsittee  yt-menettelyssä  liitteen  5 sisältämät
erilaisten  työsuhdemuotojen käytön periaatteet.

Päätös:

Yt-toimikunta käsitteli työsuhdemuotojen käytön periaatteet liitteen
5 muodossa kunnanhallituksen päätettäväksi.

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

Khall § 204
29.11.2021
Liite nro 36

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  erilaisten  työsuhdemuotojen  käytön
periaatteet liitteen 36 muodossa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIETOJENSIIRTO YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA

Khall § 205
29.11.2021

Laki  julkisen  hallinnon  tiedonhallinnasta  (906/2019)  14§:n
perusteella voidaan edellyttää, että salattua sähköpostia käytetään
silloin, kun siirrettävät tiedot ovat salattuja. 

14  §  Tietojen  siirtäminen  tietoverkossa
Viranomaisen on toteutettava tietojensiirto  yleisessä tietoverkossa
salattua  tai  muuten  suojattua  tiedonsiirtoyhteyttä  tai  -tapaa
käyttämällä,  jos  siirrettävät  tiedot  ovat  salassa  pidettäviä.  Lisäksi
tietojensiirto on järjestettävä siten, että vastaanottaja varmistetaan
tai  tunnistetaan  riittävän  tietoturvallisella  tavalla  ennen  kuin
vastaanottaja  pääsee  käsittelemään  siirrettyjä  salassa  pidettäviä
tietoja.

Joki-ICT Oy/tietosuojavastaava  ohjeistaa  asiakkaitaan  käyttämään
salattua sähköpostia, mikäli viesti sisältää:

 henkilötunnuksen.  Arvioi  ensin,  onko henkilötunnusta pakko
käyttää  viestinnässä  vai  riittäisikö  joku  muu
tunnistusmenetelmä  (kts  TsL  2018/1050  27§
Henkilötunnuksen käsittely )

 Tarjouksia,  hintatietoja,  tuotedokumentteja,  kyselyjä,
raportteja

 tiettyjä viranomaisyhteistyömateriaaleja

 Ei-julkisia  päätöksiä,  johdon viestintää,  lautakuntaviestintää,
talousraportteja

 potilastietoja, erityissuojattavia henkilötietoja

 luovuttamistietoja  salassa  pidettävistä  asioista  tai
arkaluonteisista henkilötiedoista

 taloudellisia ja oikeudellisia sitoumuksia

 tarjous  tai  sopimusasiakirjoja  ym.  salassa  pidettäviä  tai
luottamuksellisia aineistoja



Kunnanjohtaja:

Salattu  sähköposti  hankitaan  kunnanhallituksen  jäsenille  sekä
valtuuston,  sivistyslautakunnan,  teknisen  lautakunnan  ja
tarkastuslautakunnan puheenjohtajistolle.

Lisäksi  salattu  sähköposti  hankitaan  esimiehille,
toimistohenkilökunnalle  sekä  osastonjohtajan  määrittelemille
työntekijöille.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi             IT-tuki
                          Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2021-2026

Khall § 206
29.11.2021
Liite nro 37

Kuntien  perustehtävä  on  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  edistäminen.
Terveydenhuoltolaki  määrittelee,  että  kunnan on tarjottava kaikille
asukkailleen  yhtäläiset  edellytykset  terveeseen  elämään.  Lisäksi
vanhuspalvelulaki  5  §  velvoittaa  kuntia  tekemään  suunnitelman
ikääntyneen  väestön  hyvinvoinnin  lisäämiseksi.  Sosiaali-  ja
Terveysministeriö  on  julkaissut  laatusuosituksen  (2020:29),  johon
on  tavoitteeksi  määritelty  turvata  mahdollisimman  terve  ja
toimintakykyinen  ikääntyminen,  jolloin  elämänlaatu  paranee,
sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähenee ja sitä kautta hillitään
hoitokustannusten kasvua. 

Hyvinvointisuunnitelmassa  /  kertomuksessa  on  koottu  yhteen
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveydentilaa tilaa. Hyvinvointitietoja
esitetään  hyvinvointikyselyn  tuloksena  saatujen  vastausten
perusteella, graafisina kuvioina. Kuvataan jo saatavia ja toteutettuja
palveluja  kuntakohtaisena.  Nimetään  tahot  ketkä/kuka  vastaa
toimenpiteistä, aikataulutus, talous ja arviointikeinot. Tavoitteena on,
että suunnitelmaa arvioidaan ja tarkastellaan aina valtuustokauden
jälkeen, miten tavoitteet ovat saavutettu. Mahdolliset korjaustoimet
ja uudet tavoitteet kirjataan. Suunnitelma on jatkuvaa arviointia.

Tarvitaan  aitoa  yhdessä  tekemistä  niin,  että  kaikessa
kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni.  

Ihmisten  hyvinvointi  koostuu  monista  tekijöistä.  Ikääntyessä
toimintakyvyn  säilymisen  ja  itsenäisen  selviytymisen  rinnalle
nousevat keskeisiksi tekijöiksi läheiset ihmissuhteet, terveys, koti ja
ympäristö sekä palveluiden saanti.

Hyvinvointisuunnitelmaa  ja  kertomusta  käytetään  ikääntyvän
väestön  hyvinvointipolitiikan  suunnittelun  eli  linjausten,
toimenpiteiden,  seurannan  eli  mittausten  ja  vastuutahojen
määrittämiseen.

Liitteenä  37  a  on  Kivijärven  kunnan  ikääntyneen  väestön
hyvinvointisuunnitelma, josta Kivijärven vanhusneuvosto on antanut
lausuntonsa liite 37 b.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  hyväksyttäväksi
Kivijärven  kunnan  ikääntyneen  väestön  hyvinvointisuunnitelman
liitteen 37 muodossa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

29.11.2021 343

KIVIJÄRVEN LUKKARINKALLION TEOLLISUUSALUEEN SEKÄ  TENHOLAN
ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS EHDOTUSVAIHEEN PALAUTTEET SEKÄ ESITYS
KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ

Teknltk § 72
23.11.2021
Liite nro 31

Asemakaavan  ehdotusaineisto  on  ollut  yleisesti  nähtävillä
ehdotusvaiheen  kuulemista  varten  30.6.–31.8.2021  välisen  ajan.
Asemakaavan ollessa nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemista varten
lähetettiin kaava-aineisto tiedoksi mahdollista lausunnon jättämistä
varten  Keski-Suomen  ELY-keskukselle,  Keski-Suomen  liitolle,
Keski-Suomen  museolle,  Keski-Suomen  pelastuslaitokselle  sekä
Pohjoisen  Keski-Suomen  ympäristötoimen
ympäristöterveystarkastajalle ja ympäristösihteerille. Tämän lisäksi
kaava-aineisto lähetettiin tiedoksi Elenia Oy:lle.

Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa: 

Keski-Suomen  museo:  Keski Suomen  museolla  ei  ole‐
huomautettavaa  Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavan
muutosehdotukseen  eikä  Tenholan  alueen  asemakaavan
muutosehdotukseen  rakennetun  kulttuuriympäristön  eikä
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Pohjoisen  Keski-Suomen  ympäristötoimi:
Terveydensuojeluviranomaisella  ei  ole  huomautettavaa
Lukkarinkallion  teollisuusalueen  sekä  Tenholan  alueen
asemakaavan  ehdotuksesta.  Alueella  olevan  maankaatopaikan
haittoja  lähiasutukselle  käsitellään  vireillä  olevan
ympäristölupahakemuksen kautta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Keski-Suomen liitto:  Keski Suomen liitolla  ei  ole  huomautettavaa‐
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Keski-Suomen ELY-keskus: Alueella on voimassa 2007 hyväksytty
Kivijärven  kirkonseudun  ja  ympäristön  oikeusvaikutteinen
osayleiskaava  sekä  osayleiskaavan  muutos  ja  kumoaminen.
Maankäyttö  ja rakennuslain 57 §:n mukaan yleiskaava tulee ottaa‐
huomioon  asemakaavaa  laadittaessa.  Voimassa  olevassa
osayleiskaavassa on seuraava kaavamääräys:  ”AO ,  RM ja  RA‐ ‐
alueilla  on  kiinnitettävä  erityistä  huomiota  riittävän  suojapuuston
jäämiseen rakennusten ja rannan väliin.” Nyt esitetyssä muodossa
yleiskaavan  ohjausvaikutusta  ei  voida  katsoa  otetun  huomioon
Tenholan  alueella.  Rannan  ja  asutuksen  välissä  oleva
kaavamerkintä  ”istutettava  alueen  osa”  ei  takaa  suojapuuston
säilymistä yleiskaavan tarkoittamalla tavalla Kivijärven Tiaislahden
vesistömaisemassa.  Rakennusten  ja  rannan  väliin  voisi  lisätä
esimerkiksi  s 1  merkinnän  (alueen  luonnollinen  puusto  tulee‐

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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säilyttää  mahdollisuuksien  mukaan),  jolloin  yleiskaavan
ohjausvaikutus toteutuu.

Kaavaselostuksessa  EJ merkinnän  lisäämisestä  ei  ole  esitetty‐
lainkaan perusteluita. Vaikutuksia ympäristöön tai elinoloihin ei ole
arvioitu.  Sivulla  16  (vaikutukset  maa  ja  kallioperään,  veteen,‐
ilmaan  ja  ilmastoon):  ”Maankaatopaikasta  sekä  jätteiden
välivarastointi  ja  käsittelyalueesta  ei  muodostu  merkittäviä‐
vaikutuksia. Toiminnalle tullaan hakemaan ympäristölupa.”

Jätteiden välivarastointi  ja käsittelyaluetta koskevaa merkintää ei‐
voida  sisällyttää  kaavaan  ilman,  että  esitetään  tältä  osin
kaavamuutoksen  vaikutukset  mm.  ihmisten  elinympäristöön  sekä
maaperään.  Maankaatopaikasta  sekä  jätteiden  välivarastointi  ja‐
käsittelyalueesta voi seurata mm. lisääntyvää liikennettä, maaperän
pilaantumisen  vaaraa  ja  muita  ympäristöhaittoja  (melu,  haju,
maisemahaitat). Vaikka toiminnalle ollaan hakemassa myöhemmin
ympäristölupa, tulee asemakaavan silti täyttää sille asetetut lailliset
vaatimukset.  Riittävät  selvitykset  aluevarauksen  osalta  on
esitettävä kaavamateriaalissa.

Luonto

Ehdotukseen  liittyvän  materiaalin  perusteella  kaavahankkeen
taustaselvityksiä  voidaan  pitää  vanhentuneina;  tuoreinkin  selvitys
on jo 17 vuoden takaa. Tehtyjen selvitysten pohjalta on mahdotonta
arvioida  kaavan  luontovaikutuksia  luotettavasti.  Selvitykset  tulee
päivittää  vähintään  siltä  osin,  kuin  kaava-alueella  esiintyy
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöiksi soveltuvia osia.
ELY keskuksen  näkemyksen  mukaan  keskeisin  tarkistustarve‐
koskee Tenholan aluetta ja liito oravaa.‐

Tältä  osin  voidaan  edelleen  uudistaa  jo  kaavaluonnoksesta
annetussa lausunnossa ELY keskuksen esittämä näkemys, jonka‐
mukaan kaavaselostus ei täytä maankäyttö  ja rakennusasetuksen‐
(895/1999)  25  §  1  kohdan  mukaisia  vaatimuksia,  eikä
kaavaehdotuksesta  siten  ole  mahdollista  antaa  lausuntoa,  jossa
voitaisiin arvioida kaavan maankäyttö  ja rakennuslain (132/1999)‐
54 §:n mukaisten sisältövaatimusten täyttymistä.

Liikenne

Selostuksessa on todettu, että kaavaratkaisu huomioi yleiskaavan
mukaisen  teollisuusalueen  laajenemismahdollisuuden  pohjoisen
suuntaan viheraluevarauksella.  Viheraluetta  selkeämpi  olisi  selvä
laajenemisvaraus esim. katualueen ulottuminen kaavarajalle asti tai
maininta tästä kaavamerkinnässä.

Yleiskaavan  mukaista  teollisuusalueen  laajenemista  ei  ole
huomioitu  kuitenkaan  aluekokonaisuuden  liikennettä  ja  liittymiä
tarkasteltaessa  kantatien  itäpuolen  osalta.  Alueen  katuliittymien
määrä  on  jo  nyt  kantatien  näkökulmasta  turhan  korkea  ja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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liittymävälit ovat pieniä. Teollisuuden laajaneminen niin länsi  kuin‐
itäpuolella kantatietä tulee pystyä toteuttamaan jo olemassa olevien
katujen kautta tai niitä järjestellen.

Mikäli  kunta  harkitsee  taajama aluerajan  siirtoa  on‐
rajausesityksestä  hyvä  pyytää  ELY keskuksen  liikenne  ja‐ ‐
infrastruktuuri vastuualueen lausunto.‐

Vastine: Tenholan ranta alueelle lisätään kaavamerkintä s 1: ”alue,‐ ‐
jolla luonnollinen puusto tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan”.

Maankaatopaikkaa  varten  on  jätetty  ympäristölupahakemus.
Kaavaselostukseen tarkennetaan maankaatopaikan vaikutuksia.

Luonto

Suunnittelualueelle  on  laadittu  luontoselvitys  syksyllä  2021.
Tenholan alueelta ei havaittu luontokohteita, jotka tulisi huomioida
kaavassa. Lukkarinkallion alueella on pienialainen metsäkortekorpi,
joka luokitellaan Pohjois Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi.‐
Metsäkortekorpi huomioidaan kaavassa luo alueena.‐

Liikenne

Teollisuusaluetta  ei  ole  tällä  hetkellä  suunnitelmissa  laajentaa
pohjoiseen,  mutta  tähän  on  varauduttu  liikenteellisesti  jättämällä
Lukkarinkalliontien  päähän  viheralue.  Mikäli  teollisuusalueen
laajentaminen  tulee  ajankohtaiseksi,  vaatii  tämä  asemakaavan
laatimisen,  jonka  yhteydessä  viheraluemerkintä  voidaan  muuttaa
katualueeksi.

Kantatien  itäpuolinen  alue  ei  kuulu  tämän  asemakaavan
suunnittelualueeseen, joten itäpuolen teollisuusalueen laajenemista
ei  siksi  ole  käsitelty.  Teollisuusalueen  laajeneminen  ei  ole  tällä
hetkellä  ole  ajankohtaista.  Mikäli  teollisuusaluetta  ollaan
tulevaisuudessa  laajentamassa,  niin  kantatien  itäpuolen
liikenteellistä  kokonaisuutta  tullaan  käsittelemään  kyseisessä
teollisuusalueen laajentamisen asemakaavassa.

Mahdollisesta  taajama aluerajan  siirrosta  voidaan  pyytää  ELY‐ ‐
keskuksen lausunto, kun tämä tulee ajankohtaiseksi.

Kaava-aineistoon ehdotusvaiheen jälkeen tehdyt muutokset:

 Lukkarinkallion alueelle korttelin 71 tonttien 7 ja 8 rajalle on
osoitettu syksyllä 2021 tehdyn luontoselvityksen mukaisesti
luonnon  monimuotoisuuden  kannalta  erityisen  tärkeä  alue
(luo),  jolla  huomioidaan  alueella  arvokas  pienialainen
metsäkortekorpi.

 Tenholan alueen ranta alueelle on osoitettu kaavamerkintä‐
s 1,  ”  alue,  jonka  luonnollinen  puusto  tulee  säilyttää‐
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mahdollisuuksien mukaan”.

 Lukkarinkallion  VL alueen  ”/s 1” merkintä  on  yhtenäistetty‐ ‐ ‐
Tenholan alueen ”s 1” merkinnän kanssa. Merkinnän sisältö‐ ‐
on pysynyt samana.

Lisäkuuleminen:

Kaavaehdotusvaiheen jälkeen on järjestetty lisäkuuleminen (MRA
32§) kaava-aineistoon tehdyistä muutoksista (jotka on lueteltu yllä),
jolloin  on  kuultu  vielä  erikseen  niitä  tahoja  (Keski-Suomen  ELY-
keskus ja Tenholan alueen maanomistajat) joita tehdyt muutokset
koskevat. Mahdolliset muistutukset pyydettiin antamaan 20.10.2021
mennessä.  Keski-Suomen  ELY-keskus  ilmoitti,  että  se  ei  katso
tarpeelliseksi  täydentää  antamaansa  lausuntoa.  Muita  palautteita
lisäkuulemisesta ei saatu.

Kaavahankkeen työvaiheet tiivistetysti:

1 Kivijärven  teknisen  lautakunnan  päätös
asemakaavamuutoksen laadinnasta 28.4.2020 § 33

2 Kaavahankkeen vireille kuuluttaminen 6.5.2020

3 Osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma  oli  nähtävillä  6.5.  –
29.5.2020

4 Teknisen lautakunnan päätös valmisteluaineiston nähtäville
asettamisesta 9.12.2020 § 77

5 Valmisteluaineiston  nähtäville  asettamisesta  kuuluttaminen
16.12.2020

6 Valmisteluaineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 16.12.2020 –
29.1.2021

7 Teknisen  lautakunnan  päätös  kaavaehdotuksen  nähtäville
asettamisesta 22.6.2021 § 29

8 Ehdotusaineiston  nähtäville  asettamisesta  kuuluttaminen
30.6.2021

9 Ehdotusaineisto (kaavaehdotus) oli nähtävillä 30.6. – 31.8.2021

10 Asemakaavamuutoksesta  ei  ollut  tarpeen  järjestää
ehdotusvaiheen jälkeistä viranomaisneuvottelua

11 Kaavaehdotusvaiheen  jälkeen  järjestettiin  lisäkuuleminen
(MRA 32§).  Mahdolliset  muistutukset  pyydettiin  antamaan
20.10.2021 mennessä.

Liite 31: kaavakartta, kaavaselostus liitteineen
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valmistelija: kaavasuunnittelija, p. 044 4598210

Tekninen johtaja:

Kivijärven  tekninen  lautakunta  esittää,  että  kunnanhallitus  ja
kunnanvaltuusto  päättävät  hyväksyä  Lukkarinkallion
teollisuusalueen sekä Tenholan alueen asemakaavan muutoksen
MRL 52 § tarkoittamalla tavalla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 207
29.11.2021
Liite nro 38

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 208
29.11.2021

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 7 / 11.11.2021
• Tekninen lautakunta 8 / 23.11.2021

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             Tekninen osasto
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KAAVOITUKSEN LAUSUNTO KAAVOITUS- JA RAKENTAMISLAKILUONNOKSESTA

Khall § 209
29.11.2021
Liite nro 39

Lakiluonnoksesta yleisesti
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausunto luonnoksesta hallituksen
esitykseksi,  joka  koskee  uutta  kaavoitus-  ja  rakentamislakia.
Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa
oleva maankäyttö- ja  rakennuslaki.  Lausuntopyyntö koskee myös
samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.
Lausunto  tulee  toimittaa  viimeistään 7.12.2021 lausuntopalveluun
tai ympäristöministeriön kirjaamoon.

Hallitusohjelman  mukaisesti  maankäyttö-  ja  rakennuslain
(132/1999)  uudistuksen  päätavoitteita  ovat  mm.   hiilineutraali
yhteiskunta,  luonnonmonimuotoisuuden  vahvistaminen  sekä
rakentamisen laadun parantaminen ja  digitalisaation edistäminen.
Tavoitteena  on  lisäksi  muun  muassa  edistää  kaavaprosessin
sujuvuutta,  vahvistaa  kuntien  maapolitiikkaa,  parantaa  ihmisten
osallistumismahdollisuuksia,  edistää  rakentamisen  luvissa  ja
ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia sekä
luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri
ja  tietoalusta,  joihin  maankäyttöä  ja  rakentamista  koskevat
päätökset ja prosessit tukeutuvat.

Kunnan näkemys on, että nyt nähtäville asetettu luonnos uudeksi
kaavoitus- ja rakentamislaiksi  ei  vastaa pääosin järkevällä tavalla
hallitusohjelman  uudistuksen  tavoitteisiin.  Lakiluonnoksen  myötä
heikennettäisiin  merkittävästi  kuntien  ja  kuntayhtymien
demokraattiselta pohjalta tapahtuvaa suunnittelua ja kasvatettaisiin
valtion toimivaltaa alueidenkäytön valvonnassa. 

Kuntien kannalta lakiluonnoksessa esitetyt säännökset aiheuttavat
kunnille kohtuuttomasti lisätyötä mm. kaavaprosessien, selvitysten
ja vaikutusarviointien laadintaan; lakiluonnos ei huomioi kuntien jo
nykyisiä  haasteita  osaavan  henkilöstön  rekrytoinneissa  sekä
resurssien  rajallisuudessa.  Lakiluonnos  toteutuessaan  aiheuttaisi
kunnille  uusia  tai  raskaampia  menettelyitä,  laajentaisi
selvitysvelvoitteita ja näin ollen kasvattaisi lisäresursoinnin tarvetta
merkittävästi.  Lain  vaikutusten arvioinnissa ei  ole  otettu  riittävällä
tavalla  kokonaisuutena  huomioon  muutosten kunnille  aiheuttamia
vaikutuksia,  eikä  ole  myöskään  tunnistettu  todennäköisiä
ongelmatilanteita.

Lakiluonnoksessa  ei  ole  huomioitu  kasvukeskusten  ulkopuolisten
maaseutukuntien  erityispiirteitä  eikä  MRL:n  (ja  lakiluonnoksen)
toimivuutta  maakäytön  ja  kaavoituksen  työvälineenä.  MRL:n
uudistuksessa  tulisi  paneutua  erikseen  myös  niiden
maaseutukuntien maakäytön ja kaavoituksen erityistarpeisiin, joiden
alueella ei ole erityisen suurta rakentamispainetta edes taajamien
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asemakaava-alueilla. Näiden kuntien erityispiirteitä ovat:
Kunnissa on laajoja kaavoittamattomia haja-asutusalueita
Kuntien  asemakaava-alueet  taajama-alueilla  ovat  pinta-alaltaan
pienehköjä kuntakokoon verraten.
Kuntien asemakaava-alueilla maanarvon nousu ei ole merkittävää;
maanarvon  kasvu  asemakaavoituksella  on  merkittävää  vain
rajatuilla alueilla (esim. rannoilla, valtateiden varsilla, vetovoimaisilla
kauppakorttelialueilla jne.)
Asemakaava-alueilla  ei  tonttimyynnillä  saada  katettua  yleisten
alueiden toteuttamiskustannuksia (kadut ym.) ja siten asemakaava-
alueita ei ole järkevä laajentaa kaikille asutustihentymille taajama-
alueen lievealueille.
Maankäyttösopimusten  laskelmissa  käytettävä  maanarvon
muuttumiseen (kasvuun) perustuva kaavoituskorvauksen määrittely
ei  toimi  samoin  kuin  kasvukeskuksissa,  joissa  maanarvo nousee
asemakaavoituksella usein merkittävästi.
Taajama-alueen  lievealueilla  ja  kyläalueilla  ei  ole  kovaa
rakentamispainetta;  asutus  voi  kehittyä  tiiviimmäksi  pitkällä
aikavälillä.  Myöskään  keskusta-alueilla  ei  ole  merkittävää
rakentamispainetta muuttotappiokunnissa. 
Yleiskaava,  jonka  perusteella  rakennuslupia  voidaan  suoraan
myöntää,  on  hyvä  työväline  kunnan  kehittämisessä.  Yleiskaava-
alueilla  kunta  ei  toteuta  tai  ylläpidä  katuverkostoja;  yleiskaava-
alueilla on yksityistieverkostoja ja vain osin viemäriverkostoa. 
Uudisrakentaminen  toteutuu  pääasiassa  alueille,  joilla  rakentajat
vielä  saavat  lainarahoitusta  pankeista;  siten  pääsääntöisesti
uudisasuinrakentamista  toteutuu  vain  taajamiin,  kyläkeskuksiin  ja
rannoille.  Pelko  siitä,  että  haja-asutusalueella  olisi  villiä
uudisasuinrakentamista,  on  aiheeton ja  siten  erityisen ”rajoittava”
lainsäädäntö on tarpeeton maaseutukunnille. 
Kunnissa,  joissa  on  merkittävät  vesistöpinta-alat,  korostuu  loma-
asumisen,  rantaosayleiskaavoituksen  ja  ranta-asemakaavoituksen
merkitys sekä kesäaikainen asukasluvun kasvu.
Kuntien  haja-asutusalueille  on  laadittu  tai  laaditaan
tuulivoimayleiskaavoja.
Kuntien  kaavoitushenkilöstö  ja  –resurssit  ovat  vähäisiä;  usean
kunnan  kaavoitusta  saattaa  hoitaa  vain  yksi  aluearkkitehti  tai
pienehkö kaavoituksen ja maankäytön yksikkö. Kuntien osaavan ja
ammattitaitoisen henkilöstön  rekrytointi  vaikeutuu tulevaisuudessa
edelleen.  Eläköitymisen  myötä  kunnista  häviää  merkittävästi
kaavoituksen sekä rakennusvalvonnan tietotaitoa. 
Kuntien asemakaava-alueilla on käytössä vain ohjeellinen tonttijako;
sitovaa tonttijakoa tai tonttijakokarttoja ei laadita. Näissä kunnissa
kiinteistönmuodostus  tapahtuu  maanmittauslaitoksen  toimesta;
kunnissa  ei  ole  omaa  tonttirekisteriyksikköä  eikä  resursseja  tai
pätevää henkilöstöä esim. tonttijakokarttojen laadintaan.

Edellä kuvattujen maaseutukuntien kannalta lakiuudistuksessa olisi
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tullut  kiinnittää  erityistä  huomioita  mm.  kyläyleiskaavoituksen,
rantaosayleiskaavoituksen,  ranta-asemakaavoituksen,  taajama-
alueen  lievealueiden  yleiskaavoituksen,  rantaan  sijoittuvien
kyläalueiden  rantarakentamista  koskevien  säännösten
kehittämiseen ja joustavoittamiseen sekä taajama-alueista erillään
sijoittuvien  asemakaava-alueiden  säännösten  kehittämiseen  ja
joustavoittamiseen  (esim.  maatilatalouden  suuren  tuotantoalueet,
yksittäisen tahon tarpeisiin laadittavat matkailupalveluasemakaavat,
haja-asutusalueen maatalousoppilaitosalueet, laajat taimitarha- tai
puutarha-alueet,  maatilatalouden  erityistuotantoalueet),
tuulivoimayleiskaavoituksen säännösten kehittämiseen  sekä yleisiä
alueita  koskevien  säännösten  kehittämiseen,  joilla  kunnille
annettaisiin  mahdollisuus  siirtää  yleisten  alueiden  toteutus-  ja
ylläpitovelvoitetta  myös yksityiselle  taholle  erityistapauksissa.  Sitä
vastoin  lakiluonnos  heikentää  maaseutukuntien  kaavoituksen
”työvälineitä” ja joitakin MRL:n toimivia säännöksiä on typistetty tai
poistettu kokonaan. 

Kunta  yhtyy  tässä  lausunnossaan  Keski-Suomen liiton  laatimaan
lausuntoon  kaavoitus-  ja  rakentamislaista,  jonka  Keski-Suomen
maakuntahallitus  on  antanut  20.11.2021  (135  §).  Kyseisessä
lausunnossa  on  tuotu  esille  Maakuntajohtajien  6.10.2021
kannanotto  (saatavissa:  https://keskisuomi.fi/suomen-
maakuntajohtajat-kaavoitus-ja-rakentamislakiluonnoksesta-ehjaa-ei-
pida-korjata/), jonka mukaisesti KeskiSuomen maakuntahallitus on
esittänyt,  että  kaavoitus-  ja  rakentamislain  valmistelu  tulee
keskeyttää. 
Keski-Suomen liiton   lausunnossa   todetaan   seuraavasti: 
 ”  Kaavoitus-  ja  rakentamislain  valmistelu  tulee  keskeyttää.
Esitetylle uudistukselle ei ole valmistelussa saatu yhteistä poliittista
hyväksyntää.  Sillä  ei  saavuteta  hallitusohjelmassa  asetettuja
tavoitteita,  eikä  sujuvoiteta  kaavaprosesseja  tai  vähennetä
byrokratiaa.  Esitys  tuo  uusia tai  entistä  raskaampia  menettelyitä,
laajempia  selvitysvelvoitteita  ja  merkittävää  lisäresursointitarvetta
kuntakentälle.  Esitys  siirtää  kuntien  ja  maakuntien  liittojen
toimivaltaa suunnittelusta valtion valvontaan mm. maakuntakaavan
oikeusvaikutuksien rajaamisella. Kannanotossaan maakuntajohtajat
toteavatkin,  ettei  asetettujen  tavoitteiden  saavuttaminen  edellytä
nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.”

Maankäyttö-  ja  rakennuslakia  ei  tule  tarpeettomasti  uudistaa
kokonaisuudessaan, mikäli todellisesti lain päivitys tietyiltä osin olisi
riittävä.  Lakiluonnoksen kaavoitusta joustavoittavia säännöksiä on
muutamia  ja  ne  tulisi  päivittää  voimaan  Maankäyttö  –ja
rakennuslakiin. 

Lakiluonnos  sisältää  ongelmallisia  avoimia  kysymyksiä
lakimuutoksen  todellisista  vaikutuksista,  koska  useita  tärkeitä
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kysymyksiä  on  jätetty  ratkaistavaksi  asetuksen  kautta.  Myös
siirtymäsäännökset  ovat  erittäin  ongelmallisia,  koska
siirtymäsäännöksiä  ei  ole  mahdollista  noudattaa  esitetyissä
aikatauluissa.  Lakiluonnos  on  siten  epäonnistunut
siirtymäsäännösten valmistelun osalta ja myös vaikutusten arviointi
on puutteellinen.

Digitalisaatoin  edistäminen  on  sinänsä  kannatettava  tavoite
lakiluonnoksessa,  mutta  valitettavasti  lakiluonnoksessa  esitetyt
käytännön  velvoitteet  aiheuttaisivat  kunnille  työtaakkaa
kohtuuttomasti.  Lakivalmistelussa  tulee  huomioida  kuntien
resurssien  rajallisuus.  Tietomallimuotoisia  kaavoja  edellytettäessä
tulisi  huomioida  myös  kuntakohtaiset  lähtökohdat  ja  se,  että
tietomalliin siirtyminen olisi teknisesti kuntien mahdollista toteuttaa
siten,  että  kunnille  jäävä  työmäärä  olisi  kohtuullinen  ja
kustannuksiltaan toteutettavissa ja muutosaikataulu riittävä. Valtion
tulisi  tukea  muutosprosessia  merkittävästi  sekä  helpottaa
kaavoitushenkilöstön käytännön työtä.  

Lakiluonnoksen  lausunnon  jättöaika  on  liian  lyhyt  ja  materiaali
vaikeasti sisäistettävä. Lausuntovalmistelun avuksi olisi tullut laatia
aineisto, jossa voimassa olevat ja vastaavat uudet pykälät esitetään
vierekkäin ja aineistoon olisi tullut sisällyttää selkeästi ne lakikohdat,
jotka kokonaan poistuvat. Pelkästään kaavoitus- ja rakentamislain
osuus  itsessään  on  erittäin  laaja  aineisto  lausunnon  jättämisen
osalta;  muiden  liitännäiserityislakien  muutoksien  sisäistäminen  ja
vaikutusten karkeakaan arvioiminen, ei ole mahdollista näin lyhyellä
aikataululla.

valmistelija: kaavoitusjohtaja ( ) 044 4598405

Valmistelija:

Kivijärven kunnanhallitus  antaa  liitteenä  olevan  lausunnon
kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta, josta Ympäristöministeriö
on pyytänyt lausuntoa 7.12.2021 mennessä.

Kivijärven kunnanhallitus  esittää,  että  lakimuutoksen  valmistelu
tulee keskeyttää.

Kunnanjohtaja:

Kivijärven kunnanhallitus  antaa  liitteenä  olevan  lausunnon
kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta, josta Ympäristöministeriö
on pyytänyt lausuntoa 7.12.2021 mennessä.

Kivijärven kunnanhallitus  esittää,  että  lakimuutoksen  valmistelu
tulee keskeyttää.
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                    Ympäristöministeriö
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( ) TOIMENPIDEPYYNTÖ 29.10.2021

Khall § 210
29.11.2021
Liite nro 40 a-f

( ) on 29.10.2021 lähettämällään toimenpidepyynnöllään (liite 40a)
kiinnittänyt  kunnanhallituksen  huomion  korkeimman  hallinto-
oikeuden  1.10.2021  antamaan  päätökseen  H3367/2021,  joka
saattaa  Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  kunnallisvalitukseen
antaman  päätöksen  12.11.2020,  20/0994/2  lainvoimaiseksi
Kivijärven kunnan valituslupapyynnön tultua hylätyksi.

(  )  arvostelee sivistysjohtaja Pirkko Oinosen virheellistä toimintaa
asian esittelijänä sivistyslautakunnassa päätöksen tultua kumottua
tämän esteellisyydestä johtuen.

( ) vaatii kunnanhallitusta tekemään asiassa rikosilmoituksen sekä
pidättämään Oinosen virantoimituksestaan. ( ) tarkentaa 10.11.2021
lähettämässään  viestissä  teon  virka-aseman  väärinkäyttämiseksi
(liite 40b).

HALLINTOKANTELU

Hallintokantelusta säädetään hallintolain 8 a luvussa. 

53 a § Hallintokantelun tekeminen

Viranomaisen,  siihen  palvelussuhteessa  olevan  tai  muun  julkista
hallintotehtävää  hoitavan  lainvastaisesta  menettelystä  tai
velvollisuuden  täyttämättä  jättämisestä  voi  jokainen  tehdä
hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Hallintokantelu  tehdään  kirjallisesti.  Valvovan  viranomaisen
suostumuksella  kantelun  saa  tehdä  suullisesti.  Kantelun  tekijän
tulee  esittää  käsityksensä  siitä,  millä  perusteilla  tämä  pitää
menettelyä  virheellisenä  ja  mahdollisuuksien  mukaan  tieto
arvostelun  kohteena  olevan  menettelyn  tai  laiminlyönnin
ajankohdasta.

53 b §  Hallintokantelun käsittely

Valvova  viranomainen  ryhtyy  niihin  toimenpiteisiin,  joihin  se
hallintokantelun  perusteella  katsoo  olevan  aihetta.  Jos  kantelun
johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä tulee viivytyksettä
ilmoittaa kantelun tekijälle.

Hallintokantelua  käsiteltäessä  on  noudatettava  hyvän  hallinnon
perusteita  ja  turvattava  niiden  henkilöiden  oikeudet,  joita  asia
välittömästi koskee.

Kahta  vuotta  vanhemmasta  asiasta  tehtyä  hallintokantelua  ei
tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kanteluasiassa  annettavaan  ratkaisuun  ja  sen  tiedoksiantoon
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sovelletaan tämän lain säännöksiä.

53  c  §  Hallintokantelun  johdosta  annettava  hallinnollinen
ohjaus

Valvova  viranomainen  voi  hallintokanteluasiassa  antamassaan
ratkaisussa  kiinnittää  valvottavan  huomiota  hyvän  hallinnon
vaatimuksiin tai saattaa tämän tietoon käsityksensä lain mukaisesta
menettelystä.  Jos  tätä  ei  asian  kokonaisarvosteluun  vaikuttavat
seikat  huomioon  ottaen  pidetä  riittävänä,  valvottavalle  voidaan
antaa huomautus, jollei  kantelun kohteena oleva teko luonteensa
tai  vakavuutensa  perusteella  anna  aihetta  ryhtyä  toimenpiteisiin
muussa  laissa  säädetyn  menettelyn  käynnistämiseksi.  Viimeksi
mainitussa tapauksessa kantelun käsittely raukeaa.

53 d § Muutoksenhakukielto

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla.

RIKOSLAKI

Rikoslaki 7 § Virka-aseman väärinkäyttäminen

Jos  virkamies  hankkiakseen  itselleen  tai  toiselle  hyötyä  taikka
aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa

1)  rikkoo  virkatoiminnassa  noudatettaviin  säännöksiin  tai
määräyksiin  perustuvan  virkavelvollisuutensa  osallistuessaan
päätöksentekoon  tai  sen  valmisteluun  tai  käyttäessään  julkista
valtaa muissa virkatehtävissään taikka

2)  käyttää  väärin  asemaansa  käskyvallassaan  tai  välittömässä
valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,

hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Virkamies  voidaan  tuomita  myös  viralta  pantavaksi,  jos  rikos
osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslain 3 luku 6 § määrittelee tahallisuuden seuraavasti:Tekijä
on  aiheuttanut  tunnusmerkistön  mukaisen  seurauksen  tahallaan,
jos  hän  on  tarkoittanut  aiheuttaa  seurauksen  taikka  pitänyt
seurauksen  aiheutumista  varmana  tai  varsin  todennäköisenä.
Seuraus  on  aiheutettu  tahallaan  myös,  jos  tekijä  on  pitänyt  sitä
tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä.

VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta

Virantoimituksesta pidättäminen 47.1 §

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

29.11.2021 356

Jos  viranhaltijan  voidaan  todennäköisin  perustein  epäillä
syyllistyneen  virantoimituksessa  virkarikokseen  tai  muuten
menetelleen  siinä  velvollisuuksiensa  vastaisesti,  hänet  voidaan
pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta.
Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on
ilmeinen virkarikos. 

Todennäköisin perustein terminologia on sama kuin syytekynnyksen
ylittymisessä.   Ilmeisyys  viittaa  lähinnä  tuomitsemiskynnyksen
ylittymiseen eli ettei syyllisyydestä jää varteen otettavaa epäilystä.

Vuoden  1990  virkarikoslainsäädännön  muutoksessa  poistettiin
virantoimituksesta  erottaminen  virkamiehille  tuomittavana
erityisseuraamuksena uudistuksen lähtiessä siitä, että työnantajana
toimivalla  hallintoviranomaisella  on  parhaat  edellytykset  harkita
virantoimituksesta pidättämisen tarpeellisuus.

48 § Virantoimituksesta pidättämisessä noudatettava menettely

Virantoimituksesta  pidättämisestä  päättää  kunnanhallitus  tai
aluehallitus  tai  hallintosäännössä  määrätty  muu  viranomainen.
Kunnanjohtajan  tai  hyvinvointialuejohtajan  virantoimituksesta
pidättämisestä  päättää  kuitenkin  valtuusto.  Ennen  valtuuston
kokousta  voi  kunnanjohtajan  tai  hyvinvointialuejohtajan
virantoimituksesta  pidättämisestä  väliaikaisesti  päättää  valtuuston
puheenjohtaja.  Muiden  viranhaltijoiden  virantoimituksesta
pidättämisestä  voi  väliaikaisesti  päättää  kunnanjohtaja,
hyvinvointialuejohtaja tai  muu hallintosäännössä määrätty johtava
viranhaltija.

PROSESSILAJIEN VÄLINEN OIKEUS- JA TODISTUSVOIMA

Oikeuskirjallisuudessa  hallintolainkäytön  lopputuloksella  tulkitaan
olevan  sitova  vaikutus  rikosprosessissa,  mutta  ei  sen  sijaan
ratkaisun  perusteilla.  Käräjäoikeus  voi  päätyä  laintulkinnassa
hallinto-oikeuden  kannasta  poikkeavaan  lopputulokseen vain,  jos
rikosasiassa  esitetään  uutta  relevanttia  argumentaatiota  lain
tulkitsemisesta.

VIRANHALTIJAN KUULEMINEN

Sivistysjohtaja  Oinoselle  on  varattu  mahdollisuus  tullu  kuulluksi.
Oinonen on antanut lausuntonsa asiassa 19.11.2021 (liite 40c).

(  )  on  4.11.2021  toimittanut  oma-aloitteisesti  oman  lausuntonsa
asiassa (liite 40d).

ASIAN ARVIOINTIA
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Sivistysjohtaja  kiistää  tienneensä ennen  hankintapäätöksen
tekemistä ( ) ( ) ja ( ) suunnittelilla olevasta autokaupasta. Samaa
näkemystä  tukee  (  )  kertomus.  Sivistysjohtaja  oli  välittömästi
saatuaan  tiedon  suunnitelllusta autokaupasta  ilmoittanut
sivistyslautakunnan jäseneille sähköpostitse esteellisyydestään. 

Hallintolainkäytön  järjestyksessä  annetulla  päätöksellä  ei  voida
katsoa  olevan  välitöntä  oikeus-  eikä  todistusvoimavaikutusta
suoritettaessa    arviota  lopputuloksen  syyksiluettavuudesta
tilanteessa,  jossa  hallintolainkäytönjärjestyksessä  annetun
päätöksen  voidaan  katsoa  olevan  luonteeltaan  ”on  katsottava”-
tyyppinen. 

Liitteenä  40e-  ja  40f ovat  edellä  mainitut  hallinto-oikeuden  ja
korkeimman hallinto-oikeuden päätökset.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh. 044 459 7800

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus katsoo, että on olemassa erityinen syy  käsitellä asia
hallintokanteluna yli kahden vuoden kuluttua tapahtuneesta, koska
asiasta  on  saatu  vasta  määräajan  jälkeen  lainvoimaiset
hallintolainkäytön järjestyksessä annetut päätökset.

Kunnanhallitus  toteaa,  ettei  ole  ilmeistä,  että  päätöksen
kumoutumiseen  johtaneet  syyt  johtuisivat  sivistysjohtaja  Pirkko
Oinosen  tahalllisesta  toiminnasta,  mistä  johtuen  kunnanhallitus
toteaa, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös:

Martti  Martinmäki  Kari  Holmin  kannattamana  esitti,  että  asiassa
tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Kunnanhallitus  hyväksyi  suoritetussa  kädennostoäänestyksessä
kunnanjohtajan  päätösesityksen  äänin  4-2  (Leppänen,  Saren,
Hautanen, Kauppinen – Martinmäki, Holm).

Holm ja Martinmäki jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

Olavi Hakkarainen  poistui kokouksesta klo 21.53.

Tiedoksi                 ( )
                              ( )                 
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