
 

KIVIJÄRVEN KUNTA

Pöytäkirja 

Kunnanhallitus
Kokousnumero 2 / 2020

Aika Maanantai  03.02.2020   klo 18.30  -  
20.50

Paikka Kokoushuone 1 (khall)



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA
Maanantaina 03.02.2020 klo 18.30 – 20.50

Kokoushuone 1 (khall)  

Nro

2 / 2020

ASIA LIITE

§ 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 8 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

§ 9 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2020

§ 10 KUNNANVALTUUSTON   JA   KUNNANHALLITUKSEN

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ  PITÄMINEN  VUONNA 2020  

§ 11 1 VUODEN  2020  TALOUSARVION  TÄYTÄNTÖÖNPANO-

OHJEET

§ 12 VALTUUTETTUJEN  VUODEN  2019  AIKANA  TEKEMÄT

ALOITTEET 

§ 13 KUNNANVALTUUSTON  KOKOUKSEN  11.11.2019

PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

§ 14 VALTIONOSUUDET VUODELLE 2020

§ 15 TEKNISEN  JOHTAJAN  VARAHENKILÖN  PALKKAUS

TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAPAUDEN AJALTA

§ 16 ELY-KESKUKSEN  KAAVOITUKSEN

KEHITTÄMISKESKUSTELU VUONNA 2020

§ 17 2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN

MUUTTAMINEN

§ 18 KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N  YLIMÄÄRÄINEN

YHTIÖKOKOUS 6.3.2020

§ 19 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

§ 20 ILMOITUSASIAT

§ 21 KUNNANVIRASTON  MONITOIMILAITTEEN

LEASINGSOPIMUS



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA
Maanantaina 03.02.2020 klo 18.30 – 20.50

Kokoushuone 1 (khall)  

Nro

2 / 2020

§ 22 TÄYTTÖLUPA-ANOMUS  KURAATTORIN  VIRAN

TÄYTTÄMISEKSI

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 10.02.2020 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu

2 / 2020 9

KOKOUSAIKA Maanantaina 03.02.2020 klo 18.30 –  20.50

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone  

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

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

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

- Kalmari Anne x Hautanen Maire, vj.

- Kauppinen Asko x Kinnunen Markku, vj.

x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj.

x Moisio Erja Kauppinen Sirkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 6

ASIAT § 8 - 22

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 7

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Risto Holm  §18

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 05.02.2020
Allekirjoitukset

Kari Holm Marjatta Liimatainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 10.02.2020 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 6
3.2.2020

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  80 mukaan  kokouskutsun
antaa  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä
toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. 

Esityslista,  joka  sisältää  selostuksen  käsiteltävistä  asioista  ja
ehdotukset  toimielimen  päätöksiksi,  lähetetään  kokouskutsun
yhteydessä,  jolleivat  erityiset  syyt  ole  esteenä.  Jos  esityslistalla,
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan
tehdään merkintä salassapidosta. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla.  Ennen  julkaisemista  esityslistalta  poistetaan  salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä.
Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan  poistaa  yksittäisiä
kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä  tiedottamisintressiä  tai  mikäli
erityisestä  syystä  asian  valmistelua  ei  julkisteta  ennen  päätök-
sentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  84   mukaan Toimielimen
jäsenen  on  kutsuttava  varajäsen  sijaansa,  mikäli  hän  ei  pääse
kokoukseen.  Kun  jäsen  on  esteellinen  jossakin  kokousasiassa  tai
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen  yksittäisen  asian  käsittelyyn.  Myös  puheenjohtaja,
esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnanjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 7
3.2.2020

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98 Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla.

Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Kari  Holmin  ja  Marjatta  Liimataisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN    

Khall § 8
3.2.2020

Kuntalain 108 § Kunnan ilmoitukset mukaan 

Kunnan ilmoitukset  saatetaan tiedoksi  julkaisemalla  ne  yleisessä
tietoverkossa,  jollei  salassapitoa  koskevista  säännöksistä  muuta
johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot
on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kunta voi yleisen tietoverkon käytön ohella päättää myös muusta
ilmoitustavasta.  Esimerkiksi  ammattihenkilöstöä  haettaessa
hakuilmoitus  voidaan  kohdistaa  oikealle  kohderyhmälle
ammattilehteen  pantavalla  ilmoituksella.  Valtuuston  kokouksista
ilmoitetaan  tavallisesti  myös  paikkakunnalla  leviävässä
sanomalehdessä.

Hallintolaki 62 a § Julkinen kuulutus

Jos  muun  lain  mukaan  asiakirja  on  annettava  tiedoksi  julkisella
kuulutuksella,  tiedoksianto  toimitetaan  julkaisemalla  kuulutus  ja
kuulutettava  asiakirja  yleisessä  tietoverkossa  viranomaisen
verkkosivuilla.  Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian
vaikutusalueen  sanomalehdessä  tai  muulla  viranomaisen
päättämällä tavalla.  Jos kuulutusta ei  voida tietoliikennehäiriöiden
tai  muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkaista viranomaisen
verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä.

Kuulutus  ja  kuulutettava  asiakirja  on  pidettävä  yleisessä
tietoverkossa  viranomaisen  verkkosivuilla  yleisesti  nähtävillä  14
vuorokautta.  Jos  asiakirjan  tiedoksisaannista  alkaa  kulua
muutoksenhakuaika  tai  muu  vastaanottajan  oikeuteen  vaikuttava
määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti
nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä,
missä  ja  mihin  ajankohtaan  saakka  asiakirja  pidetään  nähtävillä.
Kuulutuksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu
viranomaisen  verkkosivuilla  ja  todettava,  että  tiedoksisaannin
katsotaan  tapahtuneen  seitsemäntenä  päivänä  kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.  Jos  kuulutusta  ei  ole  voitu  julkaista
viranomaisen  verkkosivuilla,  kuulutuksessa  on  todettava
tiedoksisaannin  tapahtuneen  seitsemäntenä  päivänä  kuulutuksen
julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Valtuusto  päätti  vuoden  2020  talousarviossa,  että  kokouskutsut
julkaistaan  kunnan  kotisivuilla.  Kunnan  muu  ilmoittelu  tapahtuu
kunnan  kotisivuilla  ja  erityisestä  syystä  poikkeuksellisesti  muulla
tavoin. Omana mediana hyödynnetään myös kantatie 58 ylittävää

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kevyenliikenteen siltaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  kunnan  ilmoittelu  tapahtuu  yleensä
kunnan  omassa  mediassa  ja  erityisestä  syystä  poikkeuksellisesti
muulla tavoin.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                 Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2020

Khall § 9
3.2.2020
 

Kivijärven kunnan hallintosäännön 7.1 koskee kokousmenettelyä.
Hallintosäännön § 79 mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten
kokoustensa  ajan  ja  paikan.  Kokous  pidetään  myös,  milloin
puheenjohtaja  katsoo  kokouksen  tarpeelliseksi  tai  enemmistö
toimielimen  jäsenistä  tekee  puheenjohtajalle  esityksen  kokouksen
pitämisestä  ilmoittamansa  asian  käsittelyä  varten.  Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Hallintosäännön   80  §:n 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 päivää ennen kokousta. 

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 84 / Varajäsenen kutsuminen

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. 

Koska kunnan hallitustyöskentelyä on jaettu  kunnanhallituksen ja
toimialahallituksina  toimivien  lautakuntien  kesken,  tulee
kunnanhallituksen päätettäväksi lukumääräisesti vähemmän asioita
kuin tähän asti, minkä vuoksi harvemmalla kokoustahdilla kyetään
käsittelemään  esille  tulevat  asiat  ja  saavutetaan  samalla  myös
kokouspalkkioissa säästöjä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että sen kokoukset pidetään vuonna 2020
pääsääntöisesti  jokaisen  kuukauden  ensimmäinen  maanantai
alkaen klo  18.30 ja  tarvittaessa pidetään kuukauden kolmantena
maanantaina ylimääräinen kokous.

Kokouskutsut toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille postitse neljä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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(4)  päivää  ennen  kokousta.   Kokouskutsu  lähetetään  myös
kunnanvaltuuston  puheenjohtajalle,  I  varapuheenjohtajalle  ja  II
varapuheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON  JA  KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ
PITÄMINEN  VUONNA 2020        

Khall § 10
3.2.2020

Kuntalaki 139 § / Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle

Päätöksen  tiedoksiantoon  asianosaiselle  sovelletaan,  mitä
hallintolain  59  §:ssä  säädetään  tavallisesta  tiedoksiannosta  ja
sähköisestä  asioinnista  viranomaistoiminnassa  annetun  lain
(13/2003)  19  §:ssä  säädetään  tavallisesta  sähköisestä
tiedoksiannosta.

Kuntalaki 140 § / Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston,  kunnanhallituksen ja  lautakunnan sekä kuntayhtymän
58  §:n  1  momentissa  tarkoitetun  toimielimen  pöytäkirja  siihen
liitettyine  oikaisuvaatimusohjeineen  tai  valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa,
jollei  salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia
on  kokonaan  salassa  pidettävä,  pöytäkirjassa  julkaistaan
ainoastaan  maininta  salassa  pidettävän  asian  käsittelystä.
Pöytäkirjassa  julkaistaan  ainoastaan  tiedonsaannin  kannalta
välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on
poistettava  tietoverkosta  oikaisuvaatimus-  tai  valitusajan
päättyessä.

Kunnan  jäsenen  ja  137  §:n  2  momentissa  tarkoitetun  kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalaki 141 § / Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Päätökseen,  josta  saa  tehdä  oikaisuvaatimuksen,  on  liitettävä
oikaisuvaatimusohjeet.

Päätökseen,  josta  saa  tehdä  kunnallisvalituksen,  on  liitettävä
valitusosoitus.

Päätökseen,  josta  ei  saa  tehdä  oikaisuvaatimusta  eikä
kunnallisvalitusta,  on  liitettävä  ilmoitus  muutoksenhakukiellosta.
Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu.

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallituksen kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään
vuonna  2020  yleisesti  nähtävillä  kunnanvirastolla  kokousta
seuraavana  maanantai  klo  9.00  –  15.00  sekä  julkaistaan
kunnan internet -kotisivulla

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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2. Kunnanvaltuuston kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään
vuonna  2020  yleisesti  nähtävillä  kunnanvirastolla
kokouspäivän  jälkeen  viidentenä  kunnanviraston
aukiolopäivänä  klo  9.00  –  15.00  sekä  julkaistaan  kunnan
internet -kotisivulla.  

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

Khall § 11
3.2.2020 
Liite nro 1

Kunnanvaltuusto  hyväksyi  16.12.2019  §  37  vuoden  2020
talousarvion  ja  vuosien  2021  –  2022   talous-  ja
toimintasuunnitelman.  

Täytäntöönpano-ohjeissa  painotetaan  talousarvion  sitovuutta.
Mikäli  menot  näyttävät  ylittyvän  toimintavuoden  aikana,  kate
ylityksiin etsitään ensisijaisesti osaston sisäisesti.

Talousarviomuutokset  on  esitettävä  valtuustolle  välittömästi,  kun
muutostarve on tiedossa.

Liite: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  vuoden  2020  talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet  liitteen nro 1  muodossa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi             Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUTETTUJEN VUODEN 2019 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET  

Khall § 12
3.2.2020

Hallintosääntö 74 § Valtuutettujen aloitteet 

Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan
puheenjohtajalle.

Aloite  on  sitä  enempää  käsittelemättä  lähetettävä
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuusto  voi  päättää,  että  aloitteessa  tarkoitetun  asian
valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen  on  vuosittain  huhtikuun  loppuun  mennessä
esitettävä  valtuustolle  luettelo  valtuutettujen  tekemistä  ja
kunnanhallitukselle  lähetetyistä  aloitteista,  joita  valtuusto  ei
edellisen  vuoden  loppuun  mennessä  ole  lopullisesti  käsitellyt.
Samalla  on  ilmoitettava,  mihin  toimenpiteisiin  niiden  johdosta  on
ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Varavaltuutettu Airi Sorsamäen valtuustoaloite 17.12.2018 § 37:

”Esitän,  että  kunta  ajaisi  asiaa  Tielaitokseen  päin  niin,  että
saataisiin valaistus Yläpään tienhaaraan.

Perustelen asiaa sillä, että tienhaara on kahden kantatien risteys,
joka tarvitsee valaistusta. Kunnan imagon kannalta sillä olisi myös
merkitystä.”

Aloitteen käsittely on kesken (khall 4.3.2019 §24)

Asian käsittely:

Asia  on  ollut  esillä  liikenneturvallisuustyöryhmässä  20.2.2019  ja
myös  maastokäynti  on  tehty  paikalle.  Asia  on  yhtenä
kehittämisasiana liikenneturvallisuusselvityksessä.

Aloitteen käsittely on kesken.

Valtuutettu Antti Urpilaisen valtuustoaloite 17.06.2019 § 23:

”Kuntatiedotteen paperiversion säilyttäminen jatkossakin

Kaikilla  kuntalaisilla  ei  ole  internet  yhteyttä  erityisesti  ikäihmisten
tiedonsaanti tapahtumista ja tiedotteista.”

Asia lähetettiin hallinto-osastolle valmisteltavaksi.

Asian käsittely:

Kunnanvaltuuston päätös 16.12.2019 §37: Kuntatiedote postitetaan
paperiversiona kuten tähänkin saakka.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  saattaa  hallintosäännön  §:n  74  mukaisesti
valtuustolle  tiedoksi  vuoden  2019  aikana  valtuutettujen  tekemät
aloitteet ja niiden käsittelyn.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON  KOKOUSTEN  11.11.2019  JA  16.12.2019   PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 13
3.2.2020 

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  11.11.2019   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 18.11.2019 ja kunnan kotisivulla 18.11. -
25.12.2019.

Kunnanvaltuuston  kokouksen  16.12.2019   pöytäkirja  on   ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 23.12.2019 ja kunnan kotisivulla 23.12. -
29.1.2020.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  toteaa,  että  kunnanvaltuuston  11.11.2019  ja
16.12.2019  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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTIONOSUUDET VUODELLE 2020  

Khall § 14
3.2.2020

Valtiovarainministeriö on  vahvistanut kunnille v. 2020 maksettavan
peruspalvelujen valtionosuuden.

Kivijärven kunnalle maksetaan valtionosuutta yhteensä 4.849.401  €

Valtionosuus on  1.731 euroa talousarvioon arvioitua suurempi.    

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  tyytyy  valtiovarainministeriön  antamaan
valtionosuuspäätökseen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN  JOHTAJAN  VARAHENKILÖN  PALKKAUS  TEKNISEN  JOHTAJAN
VIRKAVAPAUDEN AJALTA

Khall § 15
3.2.2020

Teknisen johtajan varahenkilö on hoitanut teknisen johtajan tehtävät
ajalla  7.8-29.10.2019,  mikä  on  huomioitava  palkkauksessa
kyseisenä  aikana  lisääntyneenä  työnvaativuutena  tavanomaista
vuosilomasijaistamista tms. pitempiaikaisena vastuuna, jota ei  ole
huomioitu  tehtäväkohtaisen  palkan  määrittelyyn  liittyvässä
työnvaativuuden arvioinnissa.

Kunnanjohtaja:

Ottaen  huomioon  teknisen  johtajan  tehtävän  sijaistamisen
poikkeuksellisen  pitkän  ajanjakson  vaikutuksen  tehtävän
vaativuuteen  kunnanhallitus  vahvistaa  teknisen  johtajan
varahenkilön  toimistosihteeri  Leena  Sepposen  tehtäväkohtaiseen
palkkaan 300,- €/kk suuruisen korotuksen ajalle 7.8. - 29.10.2019.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Palkanlaskenta

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________
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ELY-KESKUKSEN KAAVOITUKSEN KEHITTÄMISKESKUSTELU VUONNA 2020

Khall § 16
3.2.2020

Kehittämiskeskustelut pidetään vuonna 2020 Kivijärvellä 7.4.2020.

Tekninen  lautakunta  nimeää  oman  edustajansa  keskusteluihin
samoin kuin kunnanhallituskin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää edustajansa kehittämiskeskusteluihin.

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  edustajikseen  kaavoituksen
kehittämiskeskusteluun Erkki Leppäsen ja Risto Holmin

Tiedoksi               Nimetyt

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Khall § 17
3.2.2020
Liite nro 2

LÄHTÖKOHDAT

Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  ja  sen  jäsenkuntien  välisissä
kuntaneuvotteluissa  on  viime  keväänä  noussut  esille  tarve
sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin on tämän toiveen pohjalta tehnyt
sähköisen  kyselyn  jäsenkunnille  alkusyksyn  aikana  ja  kerännyt
kuntien vastaukset yhteen. 

Vastaukset on käsitelty sopimusohjausneuvotteluissa syksyn 2019
aikana. 

Perussopimus  on  jäsenkuntien  välinen  sopimus.  Tästä  syystä
Jyväskylän  kaupunki  kutsui  Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin
jäsenkunnat  keskustelemaan  18.12.2019  perussopimuksen
muuttamisesta. 

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta
jäsenkunnista  sitä  kannattaa  ja  niiden  asukasluku  on  vähintään
puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

PERUSPÄÄOMAN JAKOSUHTEEN MUUTTAMINEN

Mikäli  nykyistä  peruspääomasuhdetta  katsotaan  tarpeelliseksi
muuttaa, niin oikea lähtökohta on asukaslukuperusta. 

Perusteluna on se, että tämän muutoksen jälkeen sairaanhoitopiirin
lainakanta  yhdistellään  jäsenkuntien  konsernitilinpäätöksiin
asukasluvun  mukaisissa  suhteissa.  Kuntalaissa  asetetut  kuntien
talouden  arviointiin  perustuvat  kriteerit  ovat  myös  asukaslukuun
perustuvia. 

Muutos vaikuttaisi epäedullisesti konsernilainakantaan Jyväskylän,
Laukaan,  Muuramen,  Uuraisten  ja  Toivakan  kunnan  kohdalla
31.12.2018  asukaslukujen  mukaan  tarkasteltuna.  Kivijärven
konsernilainakanta puolestaan vähenisi 5,1 meurosta 2,3 meuroon
(liite 2). Asukasluvun vuosittainen seuranta nähdään tärkeäksi.

Peruspääoman  muutoksella  ei  ole  vaikutusta
jäsenkuntalaskutukseen, koska se tapahtuu kiinteän laskutuksena
perustuen väestömäärään (10 %) ja todelliseen palvelujen käyttöön
viimeisen kolmen vuoden aikana (90 %). 

PERUSPÄÄOMAN  JAKOSUHTEEN  MUUTTAMINEN  JA
ÄÄNIVALTA

Jyväskylän  kaupunki  on  ilmoittanut  olevansa  valmis  muuttamaan
peruspääoman suhdetta vastaamaan asukaslukua, mutta samalla
nykyisestä äänivaltaleikkurista 35 % tulisi luopua.

Jyväskylän  kaupungin  peruspääoman  ja  äänivallan  osuus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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31.12.2018  olisi  55,9  %.  Perussopimukseen  voidaan  Jyväskylän
mukaan  sopia  menettely,  että  päätös  vaati  tietyn  edustavuuden
kuntajoukosta esim. Jyväskylä + muuta kuntaa.

Jyväskylän perustelut äänivaltaleikkurista luopumiselle ovat:   

– Taloudellisen vastuun ja äänivallan tulee olla yhteydessä toisiinsa

–  Jokaisen  jäsenkunnan  kuntalaisella  on  yhtäläinen  painoarvo
päätöksiä tehtäessä

– Yksi enemmistöomistaja vahvistaa omistajaohjausta ja omistajien
äänivaltaa. Jos kaikki ovat vähemmistöomistajia, niin organisaation
johdon asema suhteessa omistajiin kasvaa

– Jyväskylän intressi on jäsenkuntien intressi, ei sairaanhoitopiirin
intressi

–  Uuden  sairaalan  valmistuminen  johtaa  muuttuneeseen
tilanteeseen,  jossa  sairaanhoitopiirin  toiminnalla  tulee  olemaan
hyvin  merkittävä  heijastusvaikutus  jäsenkuntien  toimintaan  ja
talouteen.  Tästä  syystä  Jyväskylän  kaupunki  näkee,  että
omistajaohjausta  tulee  vahvistaa  myös  äänivaltaleikkurista
luopumalla.

OMISTAJAOHJAUS

Jyväskylän  kaupunki  haluaa  vahvistaa  omistajaohjausta  myös
muilla  keinoilla  kuin  äänivaltaleikkurin  poistamisella  johtuen  siitä,
että  sairaala  Novan  valmistuttua  sairaanhoitopiirin  toiminnalla  on
entistäkin suurempi toiminnallinen ja taloudellinen heijastusvaikutus
jäsenkuntiin.

Näistä  keinoista  keskeisin  on  ottaa  käyttöön  yhtymäkokousmalli.
Yhtymäkokousmallissa  omistajaohjaus  selkeytyy  suhteessa
nykyiseen  yhtymävaltuustomallin.  Valtuustomallissa  on  epäselvää
edustaako  yhtymävaltuutettu  jäsenkuntaa,  puoluetta  vai
sairaanhoitopiiriä. 

Yhtymäkokousmallissa  jäsenkuntien  hallitukset  nimeävät  ja
ohjeistavat  yhtymäkokouksen  edustajat,  jolloin  omistajaohjaus  on
juridisesti  sitovaa  ja  malli  vahvistaa  jäsenkuntien  hallituksien
toimivaltaa ohjata sairaanhoitopiirin ylintä päätöksentekoa. 

Muita  mahdollisia  keinoja  vahvistaa  omistajaohjausta
yhtymäkokousmallin  rinnalla  ovat  esim.   neuvottelukunta-,
työvaliokunta- ja palvelusopimusmenettelyt. 

Asia  tulee  erikseen  kunnanhallitusten  lausuttavaksi  kevään  2020
kuluessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 6.3.2020

Khall § 18
3.2.2020

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokous pidetään 6.3.20202
Jyväskylässä. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiöiden myyntiin
liittyviä  asioita  ja  yhtiön  rahoituksen  järjestämistä  ja
yrityssaneerausta. 

Kunnanhallituksen  tulee  antaa  evästys  erityisesti  kokouksen
esityslistan mukaisiin asioihin:

5. Yhtiöiden myynti

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiö tilaa ensimmäisen myyntikierroksen
KPMG:ltä  tarjouksen  mukaisesti.  Kukin  omistajakunta  maksaisi
2000,- €  kustannuksista ja yhtiö maksaisi loput. 

6. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n laskujen maksu

Yhtiön  hallitus  esittää,  että  sille  annetaan  lupa  käyttää  yhtiön
tulorahoitusta  operatiivisen  toiminnan  kuluihin,  kunnes  yhtiön
tervehdyttämisohjelma  on  tehty,  vaikka  yhtiö  ei  saman  aikaisesti
maksa Kuntarahoituksen lainanhoitokuluja.

7. Takausprovision maksaminen omistajakunnille

KSVH ei pysty maksamaan takausprovisiota omistajakunnille yhtiön
taloudellisen  tilanteen  vuoksi.  Yhtiön  hallitus  esittää,  etta
takausprovisiota ei toistaiseksi makseta.

8. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoituksen järjestäminen

Yhtiön  hallitus  esittää,  että  selvitetään  vapaaehtoisen
velkajärjestelyn mahdollisuus omistajakuntien valtuustoiden kanssa
tai että omistajat järjestävät KSVH Oy.n rahoituksen muulla tavalla.

Yhtiön  hallitus  katsoo,  että  velkajärjestely  on  välttämätön
toimenpide  KSVH  Oy:n  tervehdyttämiseksi  ja  pitkän  aikavälin
maksukyvyn  turvaamiseksi.  Yhtiön  hallitus  katsoo,  että  yrityksen
saneerauksesta  annetun  lain  6  §  mukaiset  edellytykset  täyttyvät
yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi. 

9. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yrityssaneeraus

Osakeyhtiölain 20:24 mukaan hakemus yrityssaneerausmenettelyn
aloittamisesta  voidaan  tehdä  yhtiökokouksen  päätöksellä.  Myös
hallitus  voi tehdä hakemuksen, jos asia on kiireellinen. Hallituksen
on  tällöin  viipymättä  kutsuttava  yhtiökokous  koolle  käsittelemään
hakemuksen jatkamista.

KSVH  Oy:n  hallitus  katsoo,  että  mikäli  yhtiön  maksukykyyn
olennaisella tavalla liittyvää kysymystä ei ratkaista yhtiön ja kuntien
välillä vapaaehtoisen velkajärjestelyn keinoin 6.3.2020 mennesssä,
tulee  hallituksen  laittaa  vireille  yrityssaneeraushakemus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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käräjäoikeudessa.  Asiaa  on  pidettävä  edellä  mainitussa
säännöksessä tarkoitetulla tavalla kiireellisenä. Osakassopimuksen
mukaan  hallitus  päättää  yrityssaneerausmenettelyyn
hakeutumisesta määräenemmistöpäätöksin. 

Yhtiön hallitus pyytää yhtiökokoukselta  valtuustusta laittaa vireille
yrityssaneeraushakemus käräjäoikeudessa. 

Kunnan tavoitteet tilanteessa

Yhtiön  vuoden  2018  tilinpäätöksessä  todetaan,  että  yhtiö  on
ylivelkaantunut ja ajautumassa maksukyvyttömäksi ilman omistajien
järjestämää rahoitusta tai nykyisen velkarakenteen järjestelyä.

Kunnan  omistajanäkökulmasta  on  tarkoituksenmukaista  tehdä
toimenpiteitä,  jotka  tähtäävät  yhtiön  toiminnan  jatkuvuuteen  ja
varallisuusarvojen säilymiseen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus  ohjeistaa  yhtiökokousedustajaa  puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.

Päätös: 

Erkki  Leppänen  poistui  kokoushuoneesta  esteellisenä  asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Kunnanhallitus  evästi  yksimielisesti  yhtiökokousedustajaa
seuraavasti:

Asiakohta 5
Osoitetaan   2000 € Kivijärven kunnan osuutena yhtiön myynnin
selvityskuluihin.

Asiakohta 6
Yhtiön  hallitukselle  annetaan  lupa  käyttää  yhtiön  tulorahoitusta
operatiivisen  toiminnan  kuluihin,  kunnes  yhtiön
tervehdyttämisohjelma  on  tehty,  vaikka  yhtiö  ei  saman  aikaisesti
maksa Kuntarahoituksen lainanhoitokuluja.

Asiakohta 7
Takausprovisiota ei makseta toistaiseksi.

Asiakohta 8
Yhtiökokouksessa  voidaan  keskustella  vapaaehtoisesta
velkajärjestelystä ja  siihen liittyvät  päätökset  tuodaan tarvittaessa
kunnan toimivaltaisten toimielinten käsiteltäväksi.
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Asiakohta 9
Yhtiökokous  päättää  hakemuksen  tekemisestä
yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi.

  
Tiedoksi              Yhtiökokousedustaja                                     

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 19
3.2.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 12 / 10.12.2019 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjan  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä  ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 92 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                  Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT

Khall § 20
3.2.2020

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.05.2018 8,30% 21 15

30.06.2018 10,40% 29 16

31.07.2018 11,10% 29 19

31.08.2018 9,00% 21 18

30.09.2018 9,20% 25 15

30.11.2018 10,40% 23 22

31.12.2018 11,30% 26 23

31.01.2019 11,6 % 26 20

30.04.2019 9,8 % 24 15

31.05.2019 8,3% 21 12

30.06.2019 8,0% 18 14

31.07.2019 10,1% 20 20

31.08.2019 9,3% 20 17

30.09.2019 10,1% 22 18

31.10.2019 10,1% 26 14

30.11.2019 11,1% 25 19

31.12.2019 14,3% 34 23

Saapuneet asiakirjat:

• SoTe  kuntayhtymän  yhtymähallituksen  pöytäkirja  1  /
23.1.2020

• SoTe  kuntayhtymän  yhtymähallituksen  pöytäkirja  11 /
12.12.2019

• SoTe  kuntayhtymän  yhtymävaltuuston  28.11.2019  §23;
Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2022 

• SoTe kuntayhtymän yhtymävaltuuston 28.11.2019 §20; SoTe
kuntayhtymän strategia ja palveluiden järjestämisuunnitelma
vuosille 2020-2023

• SoTe  kuntayhtymän  yhtymävaltuuston  28.11.2019  §21;
Kuntalaskutuksen perusteiden vahvistaminen vuodelle 2020

• Valtiovarainministeriön  päätös  30.12.2019:  Päätös  kunnan
peruspalvelujen  valtionosuuden  syrjäisyyslisien  oikaisuista
vuosilta 2017 – 2019

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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• Valtiovarainministeriön  päätös  21.11.2019:  Kuntien
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen
vuonna 2019, mom. 28.90.30

• Seutujohtoryhmän pöytäkirja 9/20.11.2019

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  hallituksen  pöytäkirjat
17/19.11.2019 ja 19/11.12.2019

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  valtuuston  pöytäkirja
3/5.12.2019

• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5/16.12.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVIRASTON MONITOIMILAITTEEN LEASINGSOPIMUS

Khall § 21
3.2.2020

Kunnanviraston  monitoimilaitteen  sopimuskausi  päättyy  1.5.2020,
jolloin  tulee  harkittavaksi  uuden  sopimuksen  solmiminen
vastaavaan tarpeeseen.

Kyse on 48 kuukauden leasingsopimuksesta, jonka sopimuskauden
vuokrakustannus lisälaitteineen on yhteensä 5.820,- €. Kyseessä on
ominaisuuksiltaan  vastaavantasoinen laite kuin nykyäänkin uudella
tekniikalla. 

Hinta  on  sama  kuin  KL-Kuntahankintojen  kunnille  kilpailuttama
puitesopimushinta.  Hinta  on  laskenut  niin,  että  sopimuskautena
saavutetaan 1.052,- € säästö vuokrassa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia  leasingsopimuksen  KonicaMinolta
bizhub C558 monitoimilaitteesta 48 kk sopimuskaudeksi  1.5.2020
alkaen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi              Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KURAATTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEKSI

Khall § 22
3.2.2020

Sivistysjohtaja kirjoittaa:

Psykologi-  ja  kuraattoripalveluilla  tarkoitetaan  oppilas-  ja
opiskelijahuoltolain  (OHL)  7.  pykälän  mukaan  opiskeluhuollon
psykologin  ja  kuraattorin  antamaa  opiskelun  ja  koulunkäynnin
tukea- ja ohjausta, joilla

• edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä
opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä

• tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja
psyykkisiä valmiuksia.

Jokaisen  oppilaitoksen  käytettävissä  on  oltava
kelpoisuusvaatimukset  täyttävän  opiskeluhuollon  vastaavan
kuraattorin palveluja sekä psykologin palveluja (OHL § 28).

Kivijärven,  Kannonkosken  ja  Kyyjärven  kunnat  ovat  ostaneet
kuraattoripalveluja  Karstulan  kunnalta.  Sivistyslautakunta  on
hyväksynyt sopimuksen 31.10.2017 § 74.

Karstula  on  ilmoittanut,  että  se  irtautuu  sopimuksesta  1.1.2020
alkaen  eli  Kivijärvi,  Kannonkoski  ja  Kyyjärvi  ovat  jääneet  ilman
lakisääteisiä  kuraattoripalveluita.  Sopimukseen  sisältynyt  neljän
kunnan  psykologiyhteistyö  säilyy  ennallaan  ja  siitä  tehdään  uusi
sopimus.

Karstulalle  olemme  maksaneet  vastaavasta  kuraattorista  ja
kuraattorista.  Jatkossa  tehtävät  hoitaa  yksi  henkilö.  Kivijärvi,
Kannonkoski  ja  Kyyjärvi  ovat  suunnitelleet  järjestävänsä
kuraattoripalvelut  yhdessä.  Molemmat  em.  naapurikunnat  ovat
sitoutuneet  ostamaan  palvelun  Kivijärveltä,  jos  Kivijärvi  palkkaa
kuraattorin. 

Pyydän  täyttölupaa  kunnanhallitukselta  palkata  kuraattori,  jonka
palveluja myydään Kyyjärvelle ja Kannonkoskelle.

Rekrytointi  olisi  syytä  saada  mahdollisimman  pian  käyntiin  (heti
sivistyslautakunnan kokouksen jälkeen),  koska ko.  kunnilla  ei  ole
käytössään ko. palvelua ja jotta tilanne saataisiin mahdollisimman
pian lailliseksi.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa 5.2.2020. Tällöin täyttölupa olisi
hyvä olla jo tiedossa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Sivistysjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


