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§ 16 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 17 IT-TUEN OSTAMINEN JOKI-ICT OY:LTÄ

§ 18 5 SOPIMUS  POHJOISEN  KESKI-SUOMEN

VERKKOPALVELUJEN KANSSA

§ 19 STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2018

§ 20 KUNNANVIRASTON SULJETTUNA OLOAIKA  KESÄLLÄ 2019
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VARAPUHEENJOHTAJAN  VAALI  TOIMIKAUDEKSI 6/2019 –

5/2021
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VAALI TOIMIKAUDEKSI 6/2019 – 5/2021
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§ 27 PUTKINOTKON YM. KIINTEISTÖJEN MYYNTI

§ 28 SOMPALAN RIVITALOKIINTEISTÖN MYYNTI
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§ 29 7 HAKEMUS  CANDYWELL  OY:N  PÄÄOMALAINOJEN

AKORDIKSI

§ 30 8 TIETOSUOJAVASTAAVAN  PALVELUJEN  OSTAMINEN  JOKI

ICT:LTÄ 1.2.2020 LUKIEN

§ 31 VÄLIRAHOITUKSEN  MYÖNTÄMINEN  KELKKAURAT

KUNTOON -HANKKEELLE

§ 32 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

§ 33 ILMOITUSASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 11.03.2019 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA Maanantaina 04.03.2019 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.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

x Kinnunen Sirpa 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

§ 15

ASIAT § 17 - 33

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 16

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Risto Holm § 18

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen, poissa § 18 Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 06.03.2019
Allekirjoitukset

Kari Holm Sirpa Kinnunen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 11.03.2019 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 15
4.3.2019

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 § 16
4.3.2019

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  Sirpa  Kinnusen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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IT-TUEN OSTAMINEN JOKI-ICT OY:LTÄ

Khall § 17
4.3.2019

Kivijärven  kunta  on  omistajana  Joki-ICT  Oy:ssä,  joka  in-house-
yhtiönä tarjoaa IT-palveluja omistajakunnilleen.

Kivijärven  kunnalla  ei  ole  omaa  IT-henkilöstöä.  Yhtiö  tarjoaa
osakkailleen IT-palvelut erikseen sovitusti.

Kunnan tarve on arvioitu tällä hetkellä kahdeksi ja puoleksi päiväksi
viikossa. Aiemmin IT-tukeen oli resursoitu yksi henkilötyövuosi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ostaa Kivijärven kunnalle IT-tukea kaksi ja
puoli päivää viikossa Joki-ICT Oy:ltä. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUJEN KANSSA

Khall § 18
4.3.2019
Liite nro  5.

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien (Kannonkoski, Karstula, Kinnula,
Kivijärvi,  Kyyjärvi,  Pihtipudas,  Pylkönmäki,  Saarijärvi  ja Viitasaari)
välille  on  rakennettu  valokuituverkko  vuonna  1999.  Pylkönmäen
kunta liittyi 1.1.2009 kuntaliitoksella osaksi Saarijärven kaupunkia. 

Verkon hallinnointia ja ylläpitoa varten on perustettu vuonna 2000
yllä  mainittujen  kuntien  100  %  omistama  osakeyhtiö  Pohjoisen
Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy.  

Rakennettu  valokuituverkko  koostuu  yhtiön  omistamasta  kuntien
välisestä  runkoverkosta  sekä  siihen  liitetystä  kuntien  toimipaikat
verkkoon yhdistävästä taajamaverkosta. 

Sopimuksen  tavoitteena  on  sopia  seutuverkon  ylläpidosta,
laitehankinnoista,  kustannusten  jakamisesta  sekä  ylläpitoon
käytettävästä työpanoksesta. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää solmia liitteen 5 mukaisen sopimuksen.

Päätös:

Leppänen poistui esteellisenä kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2018

Sivltk § 15
12.2.2019

Sivistysosaston hallinnoimia  stipendirahastoja  on  käytetty  vuonna
2018 seuraavasti:

Opiskelijoiden stipendirahasto

Viite: Stipendirahaston säännöt § 6

Rahaston pääoma 31.12.2018      703,70 €

Hakemusten perusteella lautakunnan
myöntämät stipendit vuonna 2018 *)  -
Tilin korko vuodelta 2018         0,23 €

Rahaston pääoma 31.12.2018:
Keski-Suomen Osuuspankki    703,93 €

*) Myönnetyt stipendit maksettu kunnan käyttötililtä

Lehtori (  ) stipendirahasto

Viite: Opintorahaston säännöt § 3

Rahaston pääoma 31.12.2017 
Kannonkosken Osuuspankki 34 139,19 €

Matka-avustus Saksan opintomatkaan      770,00 €

Kieliopinnoissa hyvin menestyneille oppilaille
opettajien myöntämät stipendit 2018     250 ,00 €
Hyvityskorko      100,40 €

Lähdevero        30,10 €

Rahaston pääoma 31.12.2018:  
Kannonkosken Osuuspankki 33 189,49 €

(  ) stipendirahasto

Viite: Opintorahaston säännöt § 4

Rahaston pääoma 31.12.2017 
Kannonkosken Osuuspankki  33 262,67 €

Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät
stipendit vuonna 2018       600,00 €

Nostopalkkio         1,50 €

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Hyvityskorko        99,69 €

Lähdevero        29,90 €

Rahaston pääoma 31.12.2018  
Kannonkosken Osuuspankki 32 730,96 €

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  tiedoksi  selvityksen  stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

- - - - -

Merkittiin,  että  kunnanhallituksen  puheenjohtaja  Erkki  Leppänen
saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.32.

TIEDOKSI kunnanhallitus

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

Khall § 19
4.3.2019 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  tiedoksi  sivistyslautakunnan  selvityksen
stipendirahastojen käytöstä vuonna 2018.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVIRASTON SULJETTUNA OLOAIKA  KESÄLLÄ 2019

Khall § 20
4.3.2019

Toimintojen  tehostamiseksi  kunnissa   on  yleisesti  pidetty
kesäaikana  eri  toiminnoissa  sulkuaika,  johon  keskitetään
vuosilomat,  jotta  kesäajan  ulkopuolella  toiminta  olisi
mahdollisimman  tehokasta  useimpien  työntekijöiden  ollessa
työpaikoilla ja eri palavereissa läsnä.

Sulkuaika on ollut  kolme viikkoa heinäkuussa ja näiden viikkojen
kahta puolen voi keskittää lisäksi lomia, jolloin periaatteessa jopa
viiden  viikon  yhtäjaksoiset  lomat  ovat  olleet  toiminnallisesti
mahdollisia.

Kesällä  hallinnossakin  on  monia  toimintoja,  jotka  edellyttävät
työpanosta  kuten  eri  kesätapahtumien  yhteydessä.  Tällöin
työpaikoilla  sovitaan  menettelytavoista  tilanteiden  edellyttämällä
tavalla.

Yhteistyötoimikunta  päätti  kokouksessaan  4.4.2011  §  3,  että
enintään kolmen viikon pituista heinäkuussa pidettävää sulkuaikaa
ei  tarvitse  jatkossa  tuoda  yt-toimikunnan  käsiteltäväksi  vaan
kunnanhallitus voi päättää asiasta ilman yt-toimikunnan lausuntoa
asiasta.

Vuosiloman myöntöprosessia  toteutetaan  muutoin  kuten tähänkin
asti  eli  esimiesten  on  kuultava  henkilöstöään  ennen  vuosilomien
myöntämistä joko henkilökohtaisesti tai työyksikkökokouksissa tms.
vuosilomalain sekä työ- ja virkaehtosopimusten vaateet täyttäen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että 

• kunnanvirasto  pidetään  suljettuna  1.7.  -  21.07.2019.
Henkilöstön  vuosilomat  keskitetään  kyseiselle  ajalle,  mikä
tehostaa kunnan palvelutuotantoa 

• pakolliset  toiminnot  järjestetään  myös  kunnanviraston
suljettuna ollessa 

• esimiehet  voivat  toiminnallisten  tarpeiden  kuten
kesätapahtumien  vuoksi  päättää  yksittäistapauksissa
poikkeuksellisesti työskentelystä sulkuaikana.

• viraston  suljettuna  oloaikana  kunnan  julkisten  kuulutusten
ilmoitustaulu sijaitsee kirjastolla 

• kiinnipidosta ja päivystyksistä ilmoitetaan Kuntatiedotteessa
ja kunnan kotisivuilla

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON   PUHEENJOHTAJAN,    ENSIMMÄISEN  VARAPUHEEN-
JOHTAJAN   SEKÄ  TOISEN  VARAPUHEENJOHTAJAN   VAALI   TOIMIKAUDEKSI
6/2019 – 5/2021

Khall § 21
4.3.2019

Kuntalain 18 §:n mukaan:

”Valtuusto  valitsee  keskuudestaan  puheenjohtajan  ja  tarpeellisen
määrän  varapuheenjohtajia  toimikaudekseen,  jollei  valtuusto  ole
päättänyt,  että  heidän  toimikautensa  on  valtuuston  toimikautta
lyhyempi.  Puheenjohtaja  ja  varapuheenjohtajat  valitaan  samassa
vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja
puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.”

Hallintosäännön 37 § mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtajiston
toimikausi  on  kaksi  (2)  vuotta  ja  valtuustossa  on  kaksi  (2)
varapuheenjohtajaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee  kaksi
vuotiselle  toimikaudelle  6/2019  -  5/2021 kunnanvaltuuston
puheenjohtajan,  ensimmäisen  varapuheenjohtajan  ja  toisen
varapuheenjohtajan.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN  JÄSENTEN  JA  VARAJÄSENTEN  VAALI TOIMIKAUDEKSI
6/2019 – 5/2021

Khall § 22
4.3.2019

Kuntalain  14 §:n mukaan valtuuston tulee  valita  jäsenet  kunnan
toimielimiin.  

Hallintosäännön  4  § mukaan  kunnanhallituksessa  on  seitsemän
jäsentä.  Jokaisella  jäsenellä  on  henkilökohtainen  varajäsen.
Kunnanvaltuusto  valitsee  toimielimen  jäsenistä  puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
tulee  olla  kunnanvaltuutettu  ja  enemmistön  toimielimen  kaikista
jäsenistä tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kunnanvaltuusto  valitsee  kunnanhallituksen  kahden  vuoden
toimikaudeksi,  joka  alkaa  tai  päättyy  valtuutettujen  toimikauden
vaihtuessa.

Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna,  jona  valtuutetut  valitaan  tai  vaali  muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

”Vaalikelpoinen  kunnanhallitukseen  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi  kunnanhallituksen  alaisena  toimiva  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan  määräysvallassa  olevan  yhteisön  tai  säätiön
palveluksessa;

3. kunnan  palveluksessa  oleva  henkilö,  joka  lautakunnan
esittelijänä  tai  muuten  vastaa  kunnanhallituksen
käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4. henkilö,  joka  on  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen  jäsenenä  taikka  johtavassa  ja  vastuullisessa
tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle
kunnanhallituksessa  tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden
ratkaisu  on  omiaan  tuottamaan  olennaista  hyötyä  tai
vahinkoa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Henkilöstön  edunvalvonnasta  asianomaisessa  kunnassa
huolehtivan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen  puheenjohtaja  ei  ole  vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai  muussa vastaavassa ominaisuudessa
vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön  kunnanhallituksen  jäsenistä  on  oltava  muita  kuin
kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan  yhteisön  tai  säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan  toimielimen
jäseneen.”

TasaAL  4  a  §  Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  valitsee
toimikaudeksi 6/2019 – 5/2021

1. kunnanhallitukseen  seitsemän  (7)  jäsentä  ja  kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen

2. yhden jäsenistä puheenjohtajaksi
3. yhden jäsenistä 1. varapuheenjohtajaksi 
4. yhden jäsenistä 2. varapuheenjohtajaksi

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2019 KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN  

Khall § 23
4.3.2019

Perinteiset  kuntamarkkinat  järjestetään  Helsingissä  Kuntatalolla
11. - 12.9.2019.  Tapahtuma on kävijöille maksuton. 

Mikäli  matka  tehdään  kaksiöisenä,  mahdollistetaan
Kuntamarkkinoiden koko ohjelmaan osallistuminen. 

Lisäksi  on  mahdollista  järjestää  oheisohjelmaa  kuten
päättäjätapaamisia sekä Kuntarahoituksen perinteiseen ohjelmaan
osallistuminen. 

Kunnanjohtaja:

Kuntamarkkinoille suuntautuvalle opinto- ja tutustumismatkalle 10. -
12.9.2019  on  mahdollisuus  osallistua  kunnanvaltuutetuilla,
kunnanhallituksen,  teknisen  ja  sivistyslautakunnan  jäsenillä  sekä
kunnanviraston  henkilöstöllä  ja  eri  työyksiköiden  edustajilla  (1-2
henkilöä).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Toimielimet
Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUTETTUJEN VUODEN 2018 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET  

Khall § 24
4.3.2019

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.

Vuoden 2018 aikana valtuutettujen tekemiä aloitteita oli yksi.  

Varavaltuutettu (  ) 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

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  saattaa  hallintosäännön  §:n  74  mukaisesti
valtuustolle  tiedoksi  vuoden  2018  aikana  valtuutettujen  tekemät
aloitteet ja niiden käsittelyn.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 17.12.2018  PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 25
4.3.2019 

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  17.12.2018   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 27.12.2018. Netissä 01.02.-

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 17.12.2018 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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TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA

Khall § 26
4.3.2019 
Liite nro 6.

Tietosuojatyöryhmä  on  valmistellut  tietoturvallisuuden
hallintaohjeen,  jolla  varmistetaan  tietoturvallisuuteen  liittyvien
seikkojen huomioiminen organisaation toiminnassa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  liitteen  6  mukaisen  tietoturvallisuuden
hallintaohjeen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PUTKINOTKON YM. KIINTEISTÖJEN MYYNTI

Khall § 27
4.3.2019 

Putkinotkon  ym.  kiinteistöt  ovat  olleet  huutokaupan  kohteena
huutokaupat.com-sivustolla ajalla 12.12.2018 - 10.2.2019.

Korkein tehty huuto on 62.000 €. 

Kunnan on päätettävä, hyväksyykö se tehdyn huudon.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää olla hyväksymättä tehtyä korkeinta huutoa
62.000 € eli kiinteistöjä ei myydä.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOMPALAN RIVITALOKIINTEISTÖN MYYNTI

Khall § 28
4.3.2019

Sompalan  rivitalokiinteistö  on  ollut  huutokaupan  kohteena
huutokaupat.com-sivustolla ajalla 12.12.2018 - 8.2.2019.

Korkein tehty huuto on 19 000 €. 

Kunnan on päätettävä, hyväksyykö se korkeimman huudon.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  korkeimman  huudon  19.000  €  eli
rivitalokiinteistö myydään.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HAKEMUS CANDYWELL OY:N PÄÄOMALAINOJEN AKORDIKSI 

Khall § 6
16.1.2017

Candywell Oy:n toimitusjohtaja kirjoittaa:

Makeistehdas Candywell  on  toiminut  Kivijärvellä  nyt  22 vuotta  ja
olemme työllistäneet jatkuvasti keskimäärin 4-5 kuntalaista. Kuten
tiedossanne  on,  tulipalo  tuhosi  16.11.2016  Oy  Candywell  Ltd:n
tehdasrakennuksen  koneineen  ja  kalusteineen  sekä  varastoinen
kokonaan.

Yhtiön omistajat ovat neuvotelleet toiminnan jatkamiseen liittyvistä
vaihtoehdoista.  Edellytyksenä  toiminnan  jatkamiselle  ja
kehittämiselle  on  katsottu  olevan,  että  sille  saadaan
sijoittumispaikkakunnan  ehdoton  taustatuki.  Yhteydenottoja
sijoittumispaikosta on tullut monelta paikkakunnalta. Tähän liittyen
lähestymme  teitä,  koska  katsomme,  että  tässä  vaiheessa
ensisijaisena sijoittumisvaihtoehtona pidämme Kivijärven kuntaa.

Mielestäni  tehtaan  uudelleen  käynnistäminen  vaatii  entisen
rahoituspohjan saneeraamista sekä merkittävän panostuksen myös
yhtiön omistajilta, jotta toiminta saadaan heti kannattavalle pohjalle.
Palovakuutus/keskeytysvakuutus ei korvaa kaikkea yritystoiminnalle
tullutta vahinkoa. Yrityksen rahoituspohjan tervehdyttäminen antaa
mahdollisuudet  myös  uuden  kehittämiselle  mm.  uusien
elintarvikepohjaisten tuotteiden valmistaminen.

Esitämme,  että  Kivijärven kunta  poistaa  (akordi)  edelleen  yhtiötä
rasittaneet,  vanhat  Kiven  Oy:n  myöntämät  pääomalainat
korkoineen: 65.000 € + korot.

Pyydämme,  että  esitys  käsitellään  toimielimessänne
mahdollisimman pian, koska se vaikuttaa olennaisesti yhtiössämme
käsittelyssä olevaan jatkamispäätökseen.

Liitämme ohessa yhtiömme käynnistämissuunnitelman (ei julkinen).

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  myöntää akordin Candywell  Oy:n pääomalainoille
65  000  €  +  korot  työpaikkojen  säilymiseksi  ja  yritystoiminnan
jatkumiseksi Kivijärvellä.

Akordi tulee voimaan liiketoiminnan käynnistyttyä jälleen Kivijärvellä,
mikä todetaan kirjallisesti molempien osapuolten allekirjoittamassa
asiakirjassa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi          Candywell Oy
                        Kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

04.03.2019 46

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

Khall § 130
3.12.2018
Liite nro 31.

Candywell Oy on myönnetyn akordin ehtojen mukaisesti hankkinut
Kivijärveltä  uudet  toimitilat  29.03.2017  allekirjoitetulla
kiinteistökaupalla jatkaen keskeytynyttä tuotantoaan niissä. Yhtiö on
palkannut kesällä 2018 yhden työntekijän lisää ja työllistää nyt viisi
kivijärvistä työntekijää sekä myy tuotteitaan Suomeen, Ruotsiin ja
Tanskaan.

Kunnanjohtaja:

Asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 10
4.2.2019
Liite nro 3.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  allekirjoittaa  liitteenä  3  olevan  asiakirjan  akordin
voimaan saattamiseksi.

Päätös:

Moisio  esitys  siitä,  ettei  akordiasiakirjaa  allekirjoiteta,  raukesi
kannattamattomana.

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Moisio jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Toimeksi             Kunnanjohtaja

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

Khall § 29
4.3.2019
Liite nro 7.

(   )  on  tehnyt  oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä
10/2019  vaatien,  ettei  kunnanhallitus  allekirjoita  asiakirjaa  sen
voimaan saattamiseksi. Oikaisuvaatimus on liitteenä 7.

Kunnanhallitus on lainvoimaisella päätöksellään 6/2017 myöntänyt
akordin  niin,  että  se  tulee  voimaan  liiketoiminnan  käynnistyttyä
jälleen Kivijärvellä.

Candywell Oy on myönnetyn akordin ehtojen mukaisesti hankkinut
Kivijärveltä  uudet  toimitilat  29.03.2017  allekirjoitetulla
kiinteistökaupalla  jatkaen  keskeytynyttä  tuotantoaan  niissä.  Yhtiö
työllistää  nyt  kuusi  kivijärvistä  työntekijää  sekä  myy  tuotteitaan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyläten  oikaisuvaatimuksen  allekirjoittaa
akordiasiakirjan, koska myönnetyn akordin ehdot täyttyvät.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIETOSUOJAVASTAAVAN PALVELUJEN OSTAMINEN JOKI ICT:LTÄ 1.2.2020 LUKIEN

Khall § 30
4.3.2019
Liite nro 8.

Seutukunnalla  on   käynnissä  Pohjoisen  Keski-Suomen
Verkkopalvelut  Oy:n  kahden  vuoden  tietosuojavastaava-projekti,
joka päättyy 31.1.2020. 

Kunnalla  tulee  olla  sen  jälkeenkin  tietosuojavastaava,  joka  on
organisaation  sisäinen  asiantuntija,  joka  seuraa  henkilötietojen
käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. 

Tietosuojavastaava

• seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko 
organisaatiossa ja tuo esiin havaitsemiaan puutteita

• antaa  tietoja  ja  neuvoja  tietosuojasääntöjen  mukaisista
velvollisuuksista  johdolle  ja  henkilötietoja  käsitteleville
työntekijöille

• antaa  pyydettäessä  neuvoja  tietosuojan
vaikutustenarvioinnin  tekemisestä  ja  valvoo
vaikutustenarvioinnin toteutusta

• on  rekisteröityjen  yhteyshenkilö  henkilötietojen  käsittelyyn
liittyvissä asioissa

• on  tietosuojavaltuutetun  toimiston  yhteyshenkilö  ja  tekee
yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa

Kivijärven kunta on osakkaana Joki ICT Oy:ssä, joka myy omistaja-
asiakkailleen tietosuojavastaavapalvelua.

Kunnanjohtaja:

Asia jätetään pöydälle.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VÄLIRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN KELKKAURAT KUNTOON- HANKKEELLE

Khall § 31
4.3.2019

Kivijärven Moottorikelkkailijat ry pyytää Kivijärven kunnalta enintään
34  704  € välirahoitusta  virkistys-  ja  matkailutoimintaa
ympärivuotisesti  hyödyttävän  hankkeen  toteuttamiseksi.  Vuoteen
31.5.2021 saakka ajoittuvan hankkeen kokonaiskustannusarvio on
noin 46 271,37 euroa, josta talkootyön osuudeksi on arvioitu noin 25
prosenttia  eli  11  568  euroa.  Hankkeen  viimeinen  maksatus
toteutunee  vuoden  2021  loppupuolella,  joten  siltarahoituksen
takaisinmaksu tapahtuisi viimeistään vuoden 2022 alussa.

Hankkeen  tarkoituksena  on  kunnostaa  moottorikelkkareitit
Kivijärveltä  Hannonsalmella  ja  Karstulan  rajalle  eli  35  kilometrin
verran  kelkkareitistöä.  Reitistön  avulla  pääsee  myös  tunnettuisiin
matkailukohteisiin  Hannunkiven  Lomakylään  ja  Koirasalmen
luontotuvalle.  Reittien  kunnostus  ohjaa  samalla  kelkkailijoiden
kulkemista  ainoastaan  merkityillä  reiteillä  vähentäen  merkittävästi
luvatonta  kelkkailua.  Reitistön  kunnostuksesta  on  jo  etukäteen
sovittu maanomistajien kanssa kirjallisilla luvilla. 

Matkailupäällikkö Jasmine Sepponen seuraa hankkeen etenemistä.
Hän nostaa esiin, että Witaksen teettämässä matkailututkimuksessa
reitistöt nousevat matkailijoille yhdeksi tärkeimmistä aktiviteeteista.
Sepponen toteaa, että Kivijärven Moottorikelkkailijat ry:n hanke ei
ole  päällekkäinen  eikä  ristiriidassa  seudullisten  tai  muiden
paikallisten reittisuunnitelmien kanssa, vaan ne täydentävät toisiaan
ja  luovat  pohjaa  sekä  paikalliselle  virkistyskäytölle,  että
matkailuelinkeinon  kehittymiselle.  Myös  Viitasaarella  on  samaan
aikaan käynnissä yhdysreitin  kunnostustyö  ja  tulevaisuus näyttää
saataisiinko  Kivijärven  ja  Viitasaaren  kelkkareitit  yhdistettyä
toimivaksi  kokonaisuudeksi  esimerkiksi  Kannonkosken  kautta.
Keväälle  on  myös  suunnitteilla  seutukunnallinen  retkeilyn
kehittämishanke.  Kaikki  toimenpiteet  tähtäävät  siihen,  että
Lomaseudusta  saataisiin  vuoteen  2024  mennessä  oikea
luontomatkailuparatiisi  ja  houkutteleva  vapaa-ajanseutu,  jota
uudessa matkailustrategiassa tavoitellaan. 

ELY:n  avustukset  maksetaan  takautuvasti  toteutuneiden
kustannusten  mukaan,  joten  vapaaehtoispohjalta  toimivan,
omarahoitusosuuden  talkootyönä  hoitavan  yhdistyksen
maksuliikenteeseen  tarvitaan  silta-  eli  välirahoitusta.
Yleishyödyllisten  yhteisöjen  taloudelliset  voimavarat  ovat  niukat,
joten hankkeille aiheutuu ns. välirahoitusongelma. Mikäli hankkeet
jäävät ongelman takia toteuttamatta, ei hankkeita saada tarpeeksi
eikä niihin varattuja rahoja saada sidottua. Tällöin kehittämisrahoja
ei pystytä kotiuttamaan omalle alueelle.

Mikäli  kunta  järjestää  hankeaikaisen  rahoituksen,  ei  yhdistysten
tarvitse ottaa lainaa pankista ja yhdistys säästyy lainanhoitokuluilta,
jotka eivät ole hankkeeseen hyväksyttäviä kuluja. Usein pienimmät

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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yhdistykset  eivät  edes saa lainaa,  sillä  niillä  ei  ole  antaa mitään
vakuuksia. Hanke voidaan toteuttaa aikataulussa, kun rahat riittävät
laskujen maksamiseen. Kertyneitä kustannuksia vastaan saadaan
tuki  jälkikäteen  ja  saatu  laina  voidaan  maksaa  takaisin  kunnalle
hankkeen loputtua.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää myöntää anotun välirahoituksen.

Päätös: 

Tobiasson  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian  käsittelyn
ajaksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunnassa noudatetun käytännön
mukaisesti olla myöntämättä välirahoitusta.

Tiedoksi Kivijärven Moottorikelkkailijat ry.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 32
4.3.2019

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 2 / 12.02.2019
• Tekninen lautakunta 1 / 30.01.2019

2 / 19.02.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjat  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä  ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 51 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 33
4.3.2019

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

30.11.2017 10,00% 22 22

31.12.2017 10,90% 27 21

31.01.2018 11,30% 30 20

28.02.2018 13,90% 39 21

30.04.2018 10,40% 26 19

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

Saapuneet asiakirjat:

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymähallituksen
pöytäkirja 2/13.2.2019

• Kivijärven nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja 23.2.2019

• Keski-Suomen liittohallituksen pöytäkirja 1/25.1.2019

• Keski-Suomen maakunta- ja Sote-uudistuksen johtoryhmän
pöytäkirja 2 / 31.1.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


