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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 13
7.2.2022

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 § 14
7.2.2022

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  Kari  Holmin ja  Maire  Hautasen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTIONOSUUDET VUODELLE 2022  

Khall § 15
07.02.2022

Valtiovarainministeriö on  vahvistanut kunnille v. 2022 maksettavan
peruspalvelujen valtionosuuden.

Kivijärven kunnalle maksetaan valtionosuutta yhteensä 5.393.487 €

Valtionosuus on  16.853 euroa talousarvioon arvioitua pienempi.   

Jos kunta on tyytymätön saamiinsa valtionosuuspäätöksiin sillä on
oikeus kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon satuaan
tehdä kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta asianomaiselle
ministeriölle.  

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi myönnetyn valtionosuuden.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HALLINTO-OSASTON HENKILÖSTÖRESURSOINTI

Khall § 11
10.1.2022

Päätös: 

Kunnanhallitus  päätti  käynnistää  rekrytointiprosessin  hallinto-
osaston  toimistohenkilökunnan lisäämiseksi niin, että asia on esillä
kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Toimeksi             Kunnanjohtaja

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

Khall § 16
7.2.2022
Liite nro 5

Lisäksi  Monetra  Keski-Suomen  Oy:n  kanssa  on  neuvoteltu
palvelusopimus  taloushallinnon  asiantuntijapalveluista  (liite  5).
Palvelusopimuksen  nojalla  kunta voi  tilata  ja  Monetra   tuottaa
asiantuntijapalvelua erikseen sovittavien toimeksiantojen mukaisina
kokonaisuuksina.  Sopimuksen  solmimishetkellä  on  sovittu
seuraavasta palvelusta: 
-  kunnan taloushallinnon prosessien selvittäminen ja  kuvaaminen
olennaisilta osiltaan

-  varautumissuunnitelman  tekeminen  kunnan  taloushallinnon
hoitamiseksi

-  mahdolliset  varautumissuunnitelman  mukaisten  toimien
toteuttaminen  yhteistyössä  (esim.  sijaispalveluun
valmistautuminen).  Toimeksianto  toteutetaan  yhteistyössä  kunnan
henkilöstön kanssa.

Lisäksi  hallinto-osaston  toimistosihteerin  viransijaiseksi  voidaan
ottaa  työntekijä  taloushallinnon  tehtäviin  30.6.2022  saakka.
Taloushallinnon resursoinnilla tavoitellaan  samalla hallinto-osaston
toimistosihteerin  tarjoamien  yleishallintopalvelujen  resursointia
osaston sisäisesti.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia liitteen  5 mukaisen
palvelusopimuksen taloushallinnon asiantuntijapalveluista.

Kunnanhallitus  päättää  nimetä  15.2.2022  lukien  hallinto-osaston
toimistosihteerin viransijaiseksi 30.6.2022 saakka 80 % työajalla ( )
tehtäväkohtaisen täyden työajan palkan ollessa 2.428,86 €/kk.

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  varattavaksi  hallinto-osastolle
toistaiseksi palkattavaan toimistosihteerin toimen palkkamenoon 38
000 € vuodelle 2022. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi            Kunnanjohtaja
Tiedoksi            ( )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN COVID-19-KUSTANNUKSIIN. 2 HAKUKIERROS 
2021

Khall § 17
7.2.2022
Liite nro 6

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on  ilmoittaa  haettavaksi
valtionavustusta  (2.  hakukierros)  eräisiin  julkisen  sosiaali-  ja
terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin vuonna 2021. 

2. hakukierroksella avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja
Ahvenanmaan maakunta (maakunnan hallitus ja ÅHS). Avustusten
myöntämiseksi  on  laadittu  asetus  valtionavustuksesta  eräisiin
julkisen  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  covid-19-kustannuksiin
(860/2021). 

Hakuaika alkaa 3.1.2022 ja päättyy 31.1.2022 klo 16.15. 

Liitteenä  6  on  koronatilasto  1.9  –  31.12.2021,  josta  käy  ilmi
Kivijärven kunnan testausmäärät, jäljittämiset sekä rokottamiset.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi,  että valtionavustushakemus on
jätetty 19.1.2022 valtionavustusviranomaiselle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN SELVITYS KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEELLE

Khall § 18
7.2.2022
Liitteet nrot 7-9

1. Selvityksen taustaa

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21
hyvinvointialueelle.  Keski-Suomen  kunnilta  vastuu  siirtyy  Keski-
Suomen hyvinvointialueelle. 

Sosiaali-  ja  terveydenhuoltoa  ja  pelastustoimea  koskevan
uudistuksen  toimeenpanosta  ja  sitä  koskevan  lainsäädännön
voimaanpanosta  annettu  laki  616/2021  (myöhemmin  VPL)  tuli
voimaan  1.7.2021.  Lain  26.1  §:n  mukaan  kunnan  on  tehtävä
viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  tai  pelastustoimen
käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta,
sopimuksista  ja  vastuista.  Lisäksi  samassa  määräajassa  kunnan
tulee  antaa  hyvinvointialueelle  arvio  18  §:n  nojalla  siirtyvän
henkilöstön  määrästä,  palkkakuluista  ja  24  §:n  mukaisesta
lomapalkkavelasta. 

Hyvinvointialueen  aluevaltuusto  käsittelee  kunnan  antaman
selvityksen  viimeistään  31.3.2022  ja  päättää  sen  perusteella
irtaimen  omaisuuden,  lomapalkkavelan,  sopimusten  ja  vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL
28 §).

Hyvinvointialue  voi  pyytää  kunnalta  käyttöönsä  tarpeellisiksi
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo,
että  kunnan  antaman  selvityksen  mukaan  hyvinvointialueen
hallintaan  siirtyvät  toimitilat,  irtaimisto  ja  sopimukset  eivät  turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella,
hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai
sopimuksissa  on  tapahtunut  olennaisia  muutoksia  selvityksen
antamisen  jälkeen  ja  jos  hyvinvointialue  katsoo  selvityksen
täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §). 

Kuntaliiton  tulkinnan  mukaan  lähtökohta  on  se,  että  kunnan
selvityksen  antaa  kunnan  valtuusto,  mikäli  hallintosäännössä  ei
toisin määrätä.

2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Kunnan  järjestämän  perusterveydenhuollon,  erikoissairaanhoidon,
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat
toimitilat  siirtyvät  vuokrasopimuksen  nojalla  hyvinvointialueen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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hallintaan. 

Siirtymäkauden  vuokrasopimus  on  voimassa  1.1.2023  alkaen
vähintään kolme vuotta,  ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää
sopimuksen voimassaoloa vuodella. 

Valtioneuvosto  ohjeistaa  asetuksella  siirtymäkauden  vuokran
laskentaperiaatteista  kunnan  ja  hyvinvointialueen  välissä
vuokrasopimuksissa.  Asetusluonnos  on  lausunnolla  kunnissa
24.1.2022  saakka.  Keväällä  2022  valmistunee  lopullinen  asetus,
jolla  ohjeistetaan  siirtymäkauden  (v.  2023  –  2026)
vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n
mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut.
Kunta  ja  hyvinvointialue  voivat  sopia  vuokraamisesta  tai  vuokra-
ajasta  toisin,  mutta  siirtymäajan  vuokran  tulee  olla  säädetyn
mukainen.

Kuntien  markkinoilta  sisään  vuokraamien,  sosiaali-  ja
terveydenhuollon  ja  pelastustoimen  käytössä  olevien  tilojen
vuokrasopimukset  siirtyvät  sellaisenaan  nykyisin  ehdoin
hyvinvointialueen  vastuulle.  Sellaiset  toimitilaa  koskevat
vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan
tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä
eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.

Keski-Suomen Hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Kivijärven
kunnan osalta on lueteltu  liitteessä  7. Ilmoitetut tilakustannukset
(vuokrat)  ovat  2021  /  2022 kustannuksia.   Tilojen  pinta-ala-  ja
käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 tietoja. 

Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  omistamat  toimitilarakennukset
siirtyvät kokonaisuudessaan hyvinvointialueen omistukseen.

Toimitilatietoja  tarkistetaan  ja  päivitetään  30.6.2022  saakka  ja
tämän  jälkeenkin  tapahtuvat  muutokset  huomioidaan  1.1.2023
alkavissa  kunnan  ja  hyvinvointialueen  välisissä
vuokrasopimuksissa.

3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

Voimaanpanolain  23  §:n  mukaan  hyvinvointialueelle  siirtyvät
1.1.2023  sen  järjestämisvastuulle  kuuluvaan  toimintaan  liittyvä
irtaimisto,  irtaimen  omaisuuden  omistusta,  hallintaa  ja  käyttöä
koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 

Hyvinvointialueelle  siirtyvät  vain  sellaisen  osakeyhtiön  osakkeet,
jotka  kunta  omistaa  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  palvelujen
järjestämistä  tai  tuottamista  varten,  jos  osakeyhtiön  tosiasiallinen
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Kivijärven  kunnalla  ei  ole  hyvinvointialueelle  siirtyvää  irtainta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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omaisuutta. 

 4.Selvitys siirtyvistä sopimuksista

Voimaanpanolain  25  §:n  mukaan  hyvinvointialueelle  siirtyvät
kunnista  1.1.2023  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  sekä
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue
ja  kunta  voivat  sopia  siitä,  että  jokin  sopimus  ei  siirry
hyvinvointialueelle. 

Kuten  edellä  toimitilojen  osalta  on  todettu,  hyvinvointialueelle
siirtyvät  myös  toimitilaa  koskevat  vuokrasopimukset,  pois  lukien
sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan
tai  lunastamaan  toimitilan  omistukseensa  sopimuskauden
päätyttyä.  Tällöinkin  hyvinvointialue  ja  kunta  voivat  sopia  asiasta
toisin. 

Hyvinvointialueelle  eivät  siirry  vahingonkorvausvastuut  tai  muut
sopimuksen  päättämisestä  seuraavat  vastuut  sellaisista
sopimuksista, jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.

Hyvinvointialueen  väliaikainen  valmistelutoimielin  on  hankkinut
kuntien  käyttöön  Cloudia-sopimushallintajärjestelmän,  johon
siirtyvät  sopimukset  on  kunnassa  tallennettu.  Siirtyvät
tilavuokrasopimukset ja muut sopimukset ovat erillisessä liitteessä.

Kivijärven  kunta  ehdottaa,  että  Keski-Suomen  hyvinvointialueelle
siirtyvät liitteessä 8 mainitut sopimukset.

5. Selvitys siirtyvistä vastuista

Kivijärven kunnalla ei ole hyvinvointialueelle siirtyviä vastuita.

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole
mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten
sopimukseen  liittyvät  vastuut  jakautuisivat  kunnan  ja
hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan.

6. Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen  tehtävien  ja  tehtäviä  hoitavan  henkilöstön  siirto
kunnista  ja  kuntayhtymistä  hyvinvointialueelle  sekä
hyvinvointiyhtymään  katsotaan  liikkeenluovutukseksi.
Liikkeenluovutukseksi  katsotaan  myös  kunnan  tai  kuntayhtymän
palveluksessa  olevien  opiskeluhuollon  psykologien  ja
kuraattoreiden  siirtyminen  hyvinvointialueelle  ja
hyvinvointiyhtymään. 

Liikkeenluovutukseksi  katsotaan  myös  edellä  tarkoitettujen
tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli
tehtävää  hoitavan  henkilön  tosiasiallisista  tehtävistä  vähintään
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puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

Siirtyvällä  henkilöstöllä  tarkoitetaan  luovuttajan  palveluksesta
hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään
kussakin  luovuttavassa  organisaatiossa  käytävässä
yhteistoimintamenettelyssä. 

Luovutuksen  piiriin  kuuluvat  edellä  mainituilla  perusteilla  sekä
vakinaiset  että  määräaikaiset,  joiden palvelussuhde on voimassa
luovutushetkellä.  
Määräaikaisen  työntekijän  tai  viranhaltijan,  jonka  palvelussuhde
päättyy 31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä,
mikäli  hänen  palvelussuhdettaan  jatketaan  ilman  päivänkään
keskeytystä.  Määräaikaisen  palvelussuhteen  päättyessä  1.1.2023
jälkeen, sitä ei automaattisesti jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen
työsopimuksen  /  viranhoitomääräyksen  mukaisesti,  ellei  sitä
erikseen uusita. 

Liikkeenluovutushetkellä  luovuttajan  palveluksesta  työ-  /
virkavapaalla  olevat  siirtyvät  myös liikkeenluovutuksen periaattein
hyvinvointialueen palvelukseen

Kivijärven  kunta  antaa liitteenä  9 olevan  arvion  Keski-Suomen
hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja
lomapalkkavelasta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää: 

1. antaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle liitteiden  7, 8 ja
9 mukaisen selvityksen, 

2. esittää,  että  liitteissä  mainitut  oikeudet,  vastuut  ja
velvoitteet  siirtyvät  1.1.2023  Kivijärven  kunnalta  Keski-
Suomen hyvinvointialueelle ja

3. varaa  oikeuden  täydentää  annettua  selvitystä
määräajassa

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SAARIKAN JA KUNNAN VÄLINEN TIETOLIIKENNESOPIMUS

Khall § 19
7.2.2022
Liite nro 10

Tämä  sopimus  koskee  Kivijärven  kunnan  tarjoamia
tietoliikenneyhteyksiä Perusturvaliikelaitos Saarikalle. Palvelusta ei
ole  aiemmin  ollut  virallista  sopimusta  ja  nyt  kun  muodostetaan
hyvinvointialue, on aiheellista tehdä kirjallinen sopimus.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus solmii liitteen 10 mukaisen sopimuksen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi            Kunnanjohtaja
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KUNTARAHOITUKSEN LUOTON YLEISTEN EHTOJEN MUUTOS

Khall § 20
7.2.2022
Liite nro 11

Kuntarahoitus  Oyj  ilmoittaa  muuttavansa  10.3.2022  alkaen
Kuntarahoituksen  luoton  yleisiä  ehtoja.  Muutosten  taustalla  on
ensisijaisesti  Kuntarahoituksessa  käynnissä  oleva
tietojärjestelmämuutos. 

Muutoksessa  osanostollisten  luottojen  hinnoittelua  on
yksinkertaistettu (yleisten ehtojen kohta 2.2).  Vaikka uudet luoton
yleiset  ehdot  tulevat  voimaan  10.3.2022,  hinnoittelumuutoksen
vaikutukset  alkavat  käytännössä  ehtojen  voimaantuloa  lähinnä
seuraavasta luottoon sovellettavasta korontarkistuspäivästä.

Muutosten  taustalla  vaikuttavat  myös  erityislainsäädännöstä
Kuntarahoituksen  rahoitukselle  johtuvat  edellytykset,  jotka  on
huomioitu  lähinnä  päivityksinä  luoton  erityisissä
erääntymisperusteissa  (yleisten  ehtojen  kohta  10)  ja  velallisen
antamissa vakuutuksissa (luoton yleisten ehtojen kohta 15). Lisäksi
luoton yleisiin ehtoihin on tehty liitteestä ilmeneviä muita pienempiä
muutoksia ja tarkennuksia.

Liitteenä  olevat  uudet  yleiset  ehdot  tulevat  koskemaan  kaikkia
voimassa olevia tässä ilmoituksessa yksilöityjä velkakirjaluottoja tai
korkotukilainoja. Uudet velkakirjaluotot ja korkotukilainat käsitellään
ja myönnetään liitteenä olevilla  uusilla luoton yleisillä ehdoilla.

Liitteenä 11  on ilmoitus kuntarahoituksen luoton yleisten ehtojen
muutoksista  suostumuksineen,  hyväksyttävine  luoton
yleisehtoineen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää valtuustolle,  että  valtuusto  hyväksyy uudet
luoton  yleiset  ehdot  sekä  asiakirjoissa  yksilöityjen  luottojen
suostumusasiakirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VOLKKILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVOITUKSEN 
KÄYNNISTÄMINEN

Teknltk § 7
25.01.2022
Liite nro 2

Winda Energy Oy on jättänyt Kivijärven kunnalle kaavoitusaloitteen
(17.12.2021  päiväyksellä)  Volkkilankankaan
tuulivoimaosayleiskaavan  laatimisesta.  Winda  Energy  Oy:n
kaavoitusaloitteessa on esitetty  alustava suunnittelualueen rajaus
(ks.  kaavoitusaloitteen  liite  1).  Varsinainen  kaavoitettava  alue
tarkentuu  kaavaprosessin  edetessä  ja  kaava-alue  kattaa
pääsääntöisesti  vähintään  tuulivoimaloiden  40  dB:n  melualueen
Kivijärven  kunnan  alueella.   Kaavoitusaloite  on  jätetty  Winda
Energy Oy:n nimissä, mutta hankealueelle on perustettu Tuulipuisto
Oy Volkkilankangas (kaavoitusaloitteen jättäjän toimesta), joka on
sopimusosapuolena kaavoituksen käynnistämissopimuksessa.

Kaavoitusaloitteen  mukaisesti:  ”Hankealue  on  Kivijärven  kunnan
alueella  noin  2300  hehtaarin  kokoinen  ja  rajoittuu  pohjoisessa
Kinnulan kunnan rajaan sekä idässä ja etelässä vähintään 2 km
päähän  lähimmästä  vakituisesta  asutuksesta.”  Alustava
kaavoitettava alue on laajempi eli n. 4120 ha, koska kaavoitettava
alue  kattaa  myös  40  dB:n  melualuetta  rakentamiseen  varatun
hankealueen lisäksi. 

Kaavoitettava  alue  sijoittuu  Kivijärven  kunnan  pohjoisrajalle
(Kinnulan  ja  Kivijärven  kuntien  yhteistä  rajaa  sivuten).  Alueella
sijaitsee  mm.  Sippolanraivion  –Aittosuonlehdon  Natura-aluetta,
Kontuvuori, Nokelankangas, Volkkilankangas, Iso-Pirttijärvi. Alueen
läpi  kulkee  mm.  Länttä-Tenholantie  ja  Kontumäentie.  Kaava-
aluerajaus on ohjeellinen ja tarkentuu kaavaprosessin aikana. 

Hankealueen maanomistus

Volkkilankankaan  tuulivoimapuiston  hankealueella  on  valtion,
metsäyhtiöiden,  yhteismetsän  ja  yksityisten  tahojen  omistamia
maa-alueita.  Suunnittelualueella  on  myös  Kivijärven  kunnan
maanomistusta  (jonka  osalta  kuntaan  on  jätetty
maanvuokrasopimus-ehdotus). 

Tuulivoimaloiden  lukumäärä  ja  enimmäiskorkeus  sekä
sähköverkkoliityntä

Kaavoitusaloitteen mukaisesti hankealueelle on tarkoitus sijoittaa n.
20  –  30  voimalaa.  Voimaloiden  määrä  ja  sijoitus  tarkentuu
kaavaprosessin ja YVA-menettelyn aikana. 

YVA-menettelyn tarve ja kaavoituksen tavoiteaikataulu

Hankealueen  voimalamäärä  ja  tuulivoimapuiston  kokonaisteho
edellyttävät  lakisääteistä  YVA-lain  mukaista  ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä.  YVA-lain  mukainen  menettelytapa  ratkaistaan
Keski-Suomen  ELY-keskuksen  kanssa  järjestettävässä
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ennakkoneuvottelussa.  Kaavoitusaloitteen  mukaisesti.
”Kaavasuunnittelussa  otetaan  huomioon  YVA-selvitysten  tulokset
sekä maanomistajien ja muiden sidosryhmien näkemykset. Winda
Energy  Oy  pyrkii  tekemään  tiivistä  yhteistyötä  alueen
maanomistajien kanssa, jotta kaikkien osapuolten tarpeet voidaan
huomioida  mahdollisimman  hyvin.  Tuulivoimaloiden  mahdollinen
rakentaminen  ei  tule  poistamaan  hankealueen  muita
käyttötarkoituksia,  vaan  alueella  voi  jatkossakin  harjoittaa
esimerkiksi  maa-  ja  metsätaloutta,  metsästystä,  marjastusta  ja
ulkoilua.”

Kaavoitusaloitteessa  kaavahankkeen  aikataulutavoitteena  on
ehdotusaineiston käsittely vuoden 2023 syksyllä/talvella ja kaavan
hyväksymiskäsittely  alkuvuodesta  2024.  Tuulivoimayleiskaavojen
hyväksymiskäsittelyn  toimivalta  kuuluu  kunnanvaltuustolle.
Hanketoimijan tavoitteena on, että tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa
käyttöön  vuoden  2026  lopulla.  Kaavoitusaloitteen  mukaisesti:
”Kaavoituksen ja YVA-selvitysten ohella hankealueella suoritetaan
sekä  tuulimittauksia  että  suunnitellaan  hankkeelle  tarvittavat
sähkönsiirtoratkaisut.”

Kaavoituksen ohjaus ja vastuut

Kivijärven kunta vastaa tuulivoimayleiskaavoituksesta ja ohjaa sekä
valvoo  kaavan  laadintaa  sekä  kaavakonsultin  toimintaa  (mm.
aluearkkitehtipalvelujen avulla). 

Tuulivoimayleiskaava  laaditaan  MRL  77  a  §:n  mukaisena
yleiskaavana,  jolloin  yleiskaavaa  voidaan  käyttää  suoraan
rakennusluvan perusteena.  MRL 77 a §:n mukaan rakennuslupa
tuulivoimalan  rakentamiseen  voidaan  137  §:n  1  momentin
estämättä  myöntää,  jos  oikeusvaikutteisessa  yleiskaavassa  on
erityisesti  määrätty  kaavan  tai  sen  osan  käyttämisestä
rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Tuulipuiston rakentaminen ja huolto vaativat tieinfran parannuksia
alueella. Sopimusalueelle mahdollisesti osoitettavien uusien teiden
suunnittelusta  ja  rakentamisesta  sekä  vanhojen  teiden
peruskorjauksesta  vastaa  Tuulipuisto  Oy  Volkkilankangas.  Edellä
mainittujen alueiden kunnossapidosta vastaa myös Tuulipuisto Oy
Volkkilankangas maanomistajien,  tiekuntien  ja  tienpitäjien  kanssa
tekemiensä sopimusten mukaisesti.  

Rantarakennusoikeudet hankealueella

Kaavoitettavalle  alueelle  sijoittuvat  vesistöt  ovat  osin  Eteläinen
Kontulampi  ja  Iso  Pirttijärvi  sekä  Pienen  Pirttijärven  pohjoisosa.
Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa Iso Pirttijärven rannalle
on  osoitettu  loma-asuntoyksikkö  (RA).  Volkkilankankaan
hankealueen  lampien  rannoilla  laaditaan  parhaillaan  Kivijärven
rantaosayleiskaavan  muutosta,  josta  kaava-aineisto  on  tulossa
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kaavaehdotuksena nähtäville.  Kyseinen kaavamuutos ei  ole vielä
lainvoimainen, mutta mikäli se saa hyväksytään ja saa lainvoiman,
Volkkilankankaan  tuulivoimayleiskaava  muuttaa  ko.
rantaosayleiskaavaa. Siten lampien rantojen osalta hankealueella
on  laadinnassa  kaksi  päällekkäistä  yleiskaavatyötä,  mikäli
Volkkilankankaan tuulivoimayleiskaavoitus käynnistyy.  

Mikäli  tuulivoimaloiden läheiset  lampien ranta-alueet  sisällytetään
tuulivoimayleiskaavaan,  joudutaan  rantaosayleiskaavassa
mahdollisesti  osoitetut  rantarakennusyksiköt  poistamaan  näiltä
ranta-alueilta (mikäli ne sijoittuvat 40 dB:n melualueelle). Kyseessä
on tällöin rantaosayleiskaavan muutos tuulivoimayleiskaavatyöhön
liittyen.  Tuulipuisto  Oy  Volkkilankangas  vastaa  tarvittavien
korvaussopimusten  laadinnasta  sekä  korvauskustannusten
maksamisesta niille maanomistajille, joiden rantarakennusoikeuksia
ei voida tuulivoimapuistohankkeen takia osoittaa vesistörannoille.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnalla on mahdollisuus
periä  tuulivoimarakentamista  ohjaavan  yleiskaavan  laadintaan
ryhtyvältä MRL 77 c §:n perusteella kaavan laatimiskustannukset
kokonaan  tai  osaksi.  Kaavoituskustannuksista  ja  kaavaprosessin
tavoitteista  on  laadittu  erillinen  kaavoituksen  käynnistämistä  ja
yhteistyötä  koskeva  sopimus.  Kaavoitusaloite  on  jätetty  Winda
Energy Oy:n nimissä, mutta hankealueelle on perustettu Tuulipuisto
Oy  Volkkilankangas,  joka  on  sopimusosapuolena  kaavoituksen
käynnistämissopimuksessa. Tuulipuisto Oy Volkkilankangas vastaa
tuulivoimayleiskaavan  sekä  mahdollisen  YVA-menettelyn
laadintakustannuksista  liitteenä  olevan  kaavoituksen
käynnistämistä ja yhteystyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. 

Liite 2:

Winda Energy Oy:n kaavoitusaloite liitteineen. 

Kaavoituksen  käynnistämistä  ja  yhteistyötä  koskeva  sopimus  ja
sopimusalueen liitekartta.

Valmistelija: kaavoitusjohtaja-aluearkkitehti p. 044 4598405

Tekninen johtaja:

Kivijärven tekninen lautakunta päättää esittää, että

1.  Kivijärven  kunnanhallitus  käynnistää  asiakohdan  mukaisen
oikeusvaikutteisen  tuulivoimaosayleiskaavan  laatimisen
kaavoituksen käynnistämissopimuksen mukaiselle sopimusalueelle
(alustava  kaavoitettava  alue).  Kaavoitettava  alue  tarkentuu
kaavaprosessin edetessä.
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2.  Kivijärven  kunnanhallitus  hyväksyy  liitteenä  olevan
kaavoituksen  käynnistämistä  ja  yhteystyötä  koskevan
sopimuksen ja sopimuksen periaatteet, joissa tarkemmin sovitaan
hankkeeseen liittyvistä vastuista. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Antti Urpilainen jättää kirjallisen eriävän mielipiteen.

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

Khall § 21
7.2.2022
Liite nro 12

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

1.  käynnistää  asiakohdan  mukaisen  oikeusvaikutteisen
tuulivoimaosayleiskaavan  laatimisen  kaavoituksen
käynnistämissopimuksen  mukaiselle  sopimusalueelle  (alustava
kaavoitettava alue).  Kaavoitettava alue  tarkentuu kaavaprosessin
edetessä.

2.  hyväksyy  liitteenä  olevan  kaavoituksen  käynnistämistä  ja
yhteystyötä koskevan sopimuksen ja sopimuksen periaatteet, joissa
tarkemmin sovitaan hankkeeseen liittyvistä vastuista.

Päätös:

Leppänen Sarenin kannattamana esitti, että kunnanhallitus esittää
valtuustolle,  että  tehdyn  kansalaisaloitteen  mukainen
kansanäänestys  tuulivoimasta  pidetään  ennen  valtuuston
tuulivoimakaavapäätöksen  tekemistä.  Päätösesitys  hyväksyttiin
yksimielisesti.

Martinmäen pöydällepanoesitys siitä, että Windan tulee tarkentaa
kaavoitusaloitettaan, raukesi kannattamattomana.

Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRANHALTIJAN VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA PÄÄTTÄMINEN

Khall § 22
7.2.2022
Liite nro 13
SALAINEN
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 13.12.2021 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 23
7.2.2022 

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

Kunnanvaltuuston  kokouksen  13.12.2021  pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä  kunnanvirastolla  20.12.2021  ja  kunnan  kotisivulla
15.12.2021 - 21.1.2022.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  toteaa,  että  kunnanvaltuuston  13.12.2021  tekemät
päätökset  eivät  ole  syntyneet  virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene  valtuuston  toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Osastot
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 24
7.2.2022

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 1 / 25.01.2022

• Tekninen lautakunta 2 / 1.2.2022

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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AIESOPIMUS KESKI-SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN RRF- HAKUUN 
OSALLISTUMISESTA 

Khall § 25
7.2.2022
Liite nro 14

Suomen  kestävän  kasvun  ohjelmalla  tuetaan  hallitusohjelman
tavoitteiden  mukaisesti  ekologisesti,  sosiaalisesti  ja  taloudellisesti
kestävää kasvua. Ohjelmalla on tarkoitus vauhdittaa kilpailukykyä,
investointeja,  osaamistason  nostoa  sekä  tutkimusta,  kehitystä  ja
innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on
• vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
• kasvattaa tuottavuutta
• nostaa työllisyysastetta
• nopeuttaa hoitoon pääsyä
• edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä
(Next  Generation  EU).  Elpymisväline  jakaantuu  seitsemään
ohjelmaan,  joista  elpymis-  ja  palautumistukiväline  (RRF)  on
kooltaan  ylivoimaisesti  suurin.  Suomen  elpymis-  ja
palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  vastaa  Suomen  kestävän  kasvun
ohjelman  pilarista  4,  joka  koskee  sosiaali-  ja  terveydenhuollon
palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden
lisäämistä,  ja  osin  pilarista  3,  joka  koskee  työllisyysasteen  ja
osaamistason  nostamista  kestävän  kasvun  vauhdittamiseksi.
Ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella.

Hankkeen hallinnointi

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  myöntää  valtionavustuksia  yhdelle
hankkeelle  kullakin  hyvinvointialueella.  Avustusten  myöntäminen
jaksotetaan  vähintään  kahteen  hakuvaiheeseen  vuosien  2021–
2025  aikana  siten,  että  avustusten  käyttöajat  muodostavat
katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäisessä vaiheessa (vuosi
2022)  hakijoina  ovat  kunnat  ja  kuntayhtymät.  Keski-Suomessa
Sote-hankkeita  on  hallinnoinut,  kuntien  yhteisen  päätöksen
mukaisesti,  Jyväskylän kaupunki,  näin olisi  tarkoitus toimia myös
RRF-  hankkeen  vuoden  2022  osion  osalta.  Vuosien  2023-2025
hankehaun tekee hyvinvointialue syksyllä 2022. 

Haettavana oleva avustus on käytettävissä 1.1.2022 – 31.12.2022.
Ennen valtionavustuspäätöstä syntyneet kustannukset voivat liittyä
vain hankehakemuksen valmisteluun.

Hakemus pitää toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon
18.2.2022  klo  16.15  mennessä.  Kuntien  ja  kuntayhtymisen  pitää
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toimittaa  päätöksensä  aiesitoutumisesta  hankkeeseen  Jyväskylän
kaupunginkirjaamoon  sekä  osoitteeseen  kati.kokko@jyvaskyla.fi
28.2.2022 mennessä. 

RRF- ohjelman rahoitus

Suomen  kestävän  kasvun  ohjelmasta  STM:n  valtionavustuksina
jaettavissa oleva enimmäismäärä vuodelle 2022 on yhteensä 47,5
miljoonaa euroa, josta tavoitteena on jakaa vähintään 28 miljoonaa
euroa.  Haettavissa  oleva  valtionavustus  kohdentuu  eri
investoinneille.  Valtionavustus  myönnetään  täysimääräisenä
hankkeen  valtionavustukseen  oikeuttaviin  kustannuksiin  ilman
omarahoitusosuutta.

Rahoitusta  haetaan  ministeriön  etukäteisohjeistuksen  mukaisesti
täysimääräisenä, joka Keski-Suomen osalta on noin 1 700 000 €.
Rahoitusta  tullaan  käyttämään  mm.  projektityöntekijöiden
palkkaamiseen,  palveluostoihin,  yhteistyösopimuksiin  sekä muihin
valtioneuvoston  asetuksen  (112672021)  (valtioneuvoston  asetus
elpymis-  ja  palautumissuunnitelman  mukaisista  sosiaali-  ja
terveysalan  valtionavustuksista  vuosina  2021–2025)  (1126/2021)
mukaisiin hyväksyttäviin  menoihin.  Resurssit  ovat  kaikkien Keski-
Suomen  kuntien  hyödynnettävissä,  vaikka  hallinnollisesti
projektityöntekijät ovatkin Jyväskylän kaupungin työntekijöitä.

Keski-Suomen  RRF-hankekokonaisuus  -  Keski-Suomen
hakemuksen sisältö ja kärjet

Pilari  4  rahoitusta  voi  käyttää  sosiaali-  ja  terveydenhuollon
palvelujen  saatavuuden  vahvistamiseen  ja
kustannusvaikuttavuuden  lisäämiseen.  Pilari  jakaantuu  neljään
investointiin,  joista  tällä  hakukierroksella  Keski-Suomi  voi  hakea
investoinneista 1, 2 ja 4. 

Keski-Suomen RRF- hankkeen sisältö ja kärjet muodostavat kolme
kokonaisuutta.  Kehittämiskohteet ovat  myös keskenään toisistaan
riippuvaisia. 

1)  Maakunnallisesti  Keski-Suomen  digitaalinen  sosiaali-  ja
terveysasema  OmaKS.fi  palveluiden  laajentumisen  valmistelu  ja
toteutus  koko  hyvinvointialueelle  on  RRF-  hankkeen  digitaalisen
rahoitusosion tekemisen ja jalkauttamisen pääkärki.

2)  Hoitojonojen  purku  ja  heikoimmassa  asemassa  olevien
huomioiminen  tapahtuu  kehittämiskokonaisuudessa,  joka  RRF-
hankerahoituksella  kohdistuu  hoidontarpeen  ja  palvelutarpeen
keskuksen  toiminnan  suunnitteluun  ja  aloittamiseen  mikä  taas
mahdollistaa kivijalkojen työntekijöiden ajan suuntaamisen Covid-19

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

07.02.2022 40

-epidemian  ja  siihen  liittyvien  rajoitusten  seurauksena  hoitojen,
palvelujen,  työelämän  ja  toimeentulon  ulkopuolelle  jääneiden
ihmisten  moniammatilliseen  palvelemiseen  ja  tilanteen
haltuunottoon (jonojen purku).

3)  Kolmantena  kokonaisuutena  vuodelle  2022  on  pitkäjänteisen
opetus-  oppimiskeskuksen  perustamisen  suunnittelu,  joka  olisi
luomassa  toimivaa  kokonaisuutta  sote-  alan  oppilaitosten
yhteistyölle  ja  opiskelijoiden  harjoittelujaksoille.  Sosiaali-  ja
terveyspalveluiden  palveluvajetta  ja  sitä  kasvattavaa
henkilöstöpulaa täytyy taklata sekä veto- että pitovoimaa lisäämällä,
jonka vuoksi tämän kaltainen rakenne on tärkeä olla olemassa.

Vuoden 2022 hankkeen osalta haettavat summat ja sisältö:  

investointi 1:  Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien
mielenterveyspalvelut)  sekä  puretaan  koronavirustilanteen
aiheuttamaa  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  hoito-,  kuntoutus-  ja
palveluvelkaa.  Investoinnista  1  on  Keski-Suomeen  mahdollisuus
saada  1 000 000 euroa  hoitovelan  purkuun  ja  n.  300 000  euroa
digitaalisten  ratkaisujen  jalkauttamiseen  (omaolo  ja  etäpalvelut).
Tämä  kokonaisuus  rakentuu  omaks.fi  palvelun  maakunnallisesta
laajentumisesta  sekä  Hoidontarpeen  /palvelutarpeen  keskuksen
(HTA-PTA  Keskus)  Suunnittelukustannuksista,  palkattavan  lisä
henkilökunnan  henkilöstökustannuksista,  ICT-kustannuksista.
Erityisasiakasryhminä  digitaalisten  palveluiden  kehittämisessä
tulevat olemaan nuoret mielenterveys- ja päihdeoireilevat nuoret ja
nuoret aikuiset, työttömyyden tai sen uhan alla olevat henkilöt, sekä
korona aikana pitkäaikaissairaat, jotka ovat jääneet ilman hoitoa tai
vähälle hoidolle. 

Investointi  2: valtionavustusta  kohdennetaan  hyvinvoinnin
monialaisen  palvelukonseptin  (=  hyvinvointialueen  toimintamalli,
jossa  kuntien  ja  3.sektroin  palveluille  ja  toiminnoille  helppo
löydettävyys)  kehittämiseen  ja  käyttöönottoon.  Haettavana  on
jokaiselle  hakijalle  100 000  euroa  suunnittelutyöhön  ja
valtakunnalliseen  valmistelutyöhön  osallistumiseen.
Kehittämistyössä  luodaan  monialainen  digitaalinen  palvelutarjotin
sekä  työkalut  ja  toimintamalli,  joiden  avulla  sosiaali-  ja
terveydenhuollon  ammattilaiset  pystyvät  ohjaamaan  asiakkaita
näiden  palveluiden  ja  toimintojen  piiriin.  Keski-Suomessa  tätä
rakennetaan ja on jo rakennettu OmaKS kokonaisuudessa ja tätä
toivotaan jatkettavan myös Investointi 2 osan rahoituksen turvin. 

Investointi  4:  Otetaan  käyttöön  hoitotakuuta  edistävät
palvelumuotoillut  digitaaliset  innovaatiot  (Valtionavustusta  saa
käyttää hoito-,  palvelu-  ja  kuntoutusvelan purkamiseksi)  285 000-
300 000  e.  Tämä  rahoitus  kohdistuu  palvelujen  kehittämisen
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tarvitsemiin  digitaalisiin  ratkaisuihin  Tulevaisuuden  sote-keskus
hankkeessa,  erityisesti  omaks.fi  palvelun  lasten,  nuorten  ja
perheiden  osuudessa,  seksuaaliterveysneuvonnan  digitaalisen
palvelujärjestelmän  ja  vammaispalveluiden  erityistarpeiden
suunnitteluun ja toteutukseen digitaalisissa palveluissa. 

Tiivistelmä perusteista hakeutua mukaan ohjelmaan 

Tulevaisuuden  sote-keskus  hankkeen  kustannuksiin  ei  voinut
sisällyttää ICT- kehittämiskuluja. Nämä pitää rahoittaa käytännössä
tästä RRF ohjelmasta, hyvinvointialueen ICT-rahoituksen riittäessä
vain  kriittisiin  ja  hyvinvointialueen  perustamisen  kannalta
välttämättömiin  kustannuksiin  (ja  johon  ei  voi  sisältyä  palvelun
kehittämistä). Tulevaisuuden sote-keskuksessa tehtävä Sosiaali- ja
terveyspalveluiden  kehittäminen  ja  kustannustehokkuuden
parantaminen  edellyttävät  riittävän  laajaa  väestöpohjaa  sekä
yhteisiä  panostuksia  esimerkiksi  digitaalisten  palveluiden
kehittämiseen.  Yksin kuntien ei  kannata investointeja  tehdä vaan
tehdä yhteistyötä maakunnallisesti hankintojen toteuttamiseksi.
  
Tarpeet ja sitä kautta syntyneet rahoitushakemuksen tavoitteet ovat
Keski-Suomen  kunnissa  yhteneväiset.  Covid  19-pandemiasta
aiheutunut hoito- palvelu ja kuntoutusvelka on kasvanut ja jatkaa
kasvamistaan koko tulevan hyvinvointialueen laajuudessa.  RFF -
rahoituksen turvin voidaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä alueen
asukkaiden  hoito-  palvelu  ja  kuntoutusvelan  korjaamiseksi  sekä
jatkaa kehittämistyötä Keski-Suomessa yhteistyössä kohti  tulevaa
hyvinvointialuetta.  Hankkeen  avulla  valmistellaan  tulevaa
hyvinvointialueen palvelutuotantoa sekä yhteisiä, hyvinvointialueen
laajuisia  toimintamalleja  alueen asukkaiden  parhaaksi  sellaiseksi,
että koronan kasvattamiin hyvinvointieroihin voidaan puuttua. 

Toimivalta asiassa

Hallintosäännön 6.1 § nojalla kunnanhallitus vastaa sosiaali- ja
terveystoimen seurannasta ja edustaa kuntaa kuntalain nojalla.

Liitteet:
• Hankeopas
• Kuntasitoumuslomake

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  aiesopimuksen  Kivijärven  kunnan
osallistumisesta  Keski-Suomen  RRF-hankkeeseen.  Hanketta
hallinnoi vuonna 2022 Jyväskylän kaupunki.
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Jyväskylän kaupunki / ( )
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PUITESOPIMUKSEN 51985-000 VUOKRASOPIMUS / ATEA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall § 26
7.2.2022
Liite nro 15

Kivijärven  kunta  ostaa IT-tuen  Joki-ICT  Oy:ltä,  jonka  Kivijärven
kunnalle  IT-tuen tarjoava työntekijä tilaa ja  ottaa vastaan kunnan
tarvitsemat  kunnan  eri  toimintayksiköiden tilaamat  tarvitsemat  IT-
laitteet kunnan osastojen antamien toimeksiantojen mukaisesti.

Koska IT-tuki  on  ulkopuolisen palveluntarjoajan  tarjoama palvelu,
tulee Kivijärven kunnan valtuuttaa kyseinen IT-työntekijä tekemään
puitesopimuksen tilauksia Atealta kunnalle.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 15 mukaisen valtuutuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi            Kunnanjohtaja
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