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ASIAT § 29 - 37

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 28

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  16.3.2022
Allekirjoitukset

Hanne-Mari Piispanen Riitta Sarén 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  21.3.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 27
14.3.2022

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 § 28
14.3.2022

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  Hanne-Mari  Piispasen ja  Riitta  Sarénin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

14.03.2022 48

TÄYTTÖLUPA ESILUOKANOPETTAJAN VIRKAAN

Sivltk § 8
15.2.2022

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.

Varhaiskasvatuksen  vastuuhenkilön  tehtävä  on  täytetty
varhaiskasvatuslain  33  pykälän  sallimalla  tavalla  vuodeksi
kerrallaan  kahtena  lukuvuonna,  koska  kelpoisuusehdot  täyttävää
henkilöä  ei  olla  saatu.  Kyseinen  henkilö  on  toiminut  myös
esiopetuksen opettajana. Kahden eri kokonaisuuden hoitaminen on
ollut  haasteellista.  Esikoulun opettajalle,  jolle on sisällytetty myös
muita  opetustunteja,  on  jäänyt  aikaa  vain  2,5  tuntia  päivässä
varhaiskasvatuksen  opettajuuteen/johtamiseen,  mikä  on
aluehallintoviraston  mukaan  liian  vähäinen  määrä.  Esikoulun
opettajan  ja  varhaiskasvatuksen  opettajan  tehtävät  on  eriytetty
elokuusta 2021 lähtien.

Esikoulun  opettajan  eli  esiluokanopettajan  virka,  jossa
opetusvelvollisuus  on  23  tuntia,  on  täytetty  määräaikaisena
lukuvuodeksi  2021-2022.  Kyseinen  henkilö  on  hoitanut  kunnan
varhaiserityisopetuksen  (VEO)  eikä  palvelua  ole  tarvinnut  ostaa
ulkopuolelta  lukuvuoden  2020-2021  aikana.  Nykyinen  viranhaltija
on ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa virassa toisen lukuvuoden.

Esiluokanopettajan  virkaan  on  varattu  määräraha  talousarviossa
2022. Viran täyttö ei lisää kunnan henkilöstöä.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hakee  kunnanhallitukselta  täyttölupaa
esiluokanopettajan palkkaamiseen 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Khall § 29
14.3.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA PÄÄTOIMISEN OPETTAJAN TEHTÄVÄN (ÄIDINKIELI)

Sivltk § 9
15.2.2022

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.

Äidinkielen  opetusta  on  järjestetty  henkilöstön  kelpoisuudet
huomioon  ottaen  ja  kulloisestakin  tilanteesta  johtuen  eri  tavoin,
esimerkiksi  virkana,  tuntiopettajuutena  tai  ns.  yhdysvirkana.
Viimeksi on haettu kunnanhallituksen täyttöluvalla (khall 7.6.2021 §
88)  äidinkielen  tuntiopettajaa  ajalle   9.8.2021-  31.7.2022,  mutta
hakijoita  ei  ollut,  mahdollisesti  määräaikaisuudesta  johtuen.
Nykyinen, tehtävään lukuvuodeksi lupautunut äidinkielen opettaja ei
ole  enää  käytettävissä  ensi  lukuvuonna.  Nykyisessä
henkilökunnassa  ei  ole  enää  opettajaa,  jolla  olisi  pätevyys  ko.
tehtävään.

Äidinkielen  opettajan  virassa  opetusvelvollisuus  on  18  tuntia.
Päätoiminen tuntiopettaja opettaa vähintään 16 luokkatuntia.

Äidinkielen  opettajalle  on  varattu  määräraha  talousarvioon  2022.
Rekrytointi pyritään suorittamaan kevään 2022 aikana.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa äidinkielen
päätoimisen  tuntiopettajan palkkaamiseen  1.8.2022  alkaen
toistaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

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

Khall § 30
14.3.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ OY PURKAMINEN

Khall § 31
14.3.2022
Liite nro 16

Suomenselän  Lentokenttä  Oy  on  22.11.2021  lukien  poistettu
rekisteristä OYL 20:4.1 § 3-kohdan perusteella (liite 16) eli koska
yhtiö  ei  ole  rekisteriviranomaisen  kehotuksesta  huolimatta
ilmoittanut  OYL  8:10  mukaisesti  tilinpäätösasiakirjoja
rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiö on tällä hetkellä oikeuskelpoinen, muttei oikeustoimikelpoinen,
koskei  sillä  ole  enää  kaupparekisteriin  merkittyä  hallintoa.
Oikeuskelpoisena yhtiö omistaa edelleen varallisuutensa. Yhtiö on
kuitenkin selvitystoimien tarpeessa eikä rekisteristä poistetun yhtiön
varoja  voida  jakaa  osakkeenomistajille  tai  muille  jako-osuuteen
oikeutetuille  ilman  selvitysmenettelyä,  koska  yhtiön  varallisuuden
arvo ylittää 8000 €. 

Osakkeenomistajat voivat kokouksessaan, johon sovelletaan, mitä
yhtiökokouksesta on säädetty, valita edustajan edustamaan yhtiötä
välttämättömissä  yhteyksissä.  Edustajaan  sovelletaan,  mitä
selvitysmiehistä  on  säädetty.  Edustajan  on  yhtiön  tilanne
huomioiden  haettava  rekisteriviranomaiselta  yhtiön  selvitystilaan
asettamista lopputoimien suorittamiseksi. 

Suomenselän  Lentokenttä  Oy:n  omistusosuudet  jakautuvat
seuraavasti: 

Kannonkosken kunta 40 kpl osakkeita – osuus 3,52 %, Karstulan
kunta 40 kpl – 3.52 %, Kinnulan kunta 40 kpl – 3,52 %, Kivijärven
kunta 665 kpl – osuus 58,59 %, Kyyjärven kunta 40 kpl – osuus
3.52 %, Perhon kunta 40 kpl – osuus 3,52 %, Saarijärven kaupunki
20 kpl  –  osuus 1,76 %, Kivijärven Ilmailukerho 250 kpl  –  osuus
22,03 %. Osakkeita on yhteensä 1135 kpl. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaansa ja  esittää muille
yhtiön  osakkaille  valitsemaan  Suomenselän  Lentokenttä  Oy:lle
edustajan pidettävässä osakkeenomistajien kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Asko Kauppinen
                          Omistajakunnat

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS ATEA

Khall § 32
14.3.2022
Liite nro 17

Henkilötietojen  käsittelyä  koskevalla  sopimuksella  sovitaan
ehdoista,  joiden  mukaan  Atea  Finance  Oy  käsittelee  Kivijärven
kunnan  henkilötietoja  liittyen  Tiera-verkkokauppasopimukseen
(pääsopimus).

Käsittelysopimuksen  tarkoituksena  on  ottaa  huomioon  tietosuoja-
asetuksen asettamat vastuut ja velvoitteet.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää solmia liitteen 17 mukaisen henkilötietojen
käsittelysopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                 Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUSHALLINTA JA -VALVONTA

Khall § 33
14.3.2022
Liite nro 18

Kuntalaissa kunnan johtamisen yhtenä osa-alueena on sopimuksiin
perustuva johtaminen ja siihen liittyvä omistajaohjaus. Käytännössä
omistajaohjaus toteutetaan sopijakumppaneiden kanssa käytävissä
neuvotteluissa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa
sekä sopimusten valvonnalla.

Jotta  sopimussuhde  olisi  hallinnassa,  tulee  sopimuksen
peruselementtien  ja  elinkaarivaiheet  olla  tiedossa.  Kuntalain
riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevat säännökset koskevat
myös sopimuksia. Sopimus on prosessi, jolla on prosessinomistaja
eli vastuuhenkilö, jonka osaston toimielin määrittelee.

Kuntalain  järjestämisvastuun käsitteeseen sisältyy velvoite  valvoa
tehtyjä  sopimuksia,  minkä  avulla  toteutetaan  reaalisesti
järjestämisvastuuta.

Kunnanhallitus  määrittelee  hallintosäännön  6.2  §  mukaan
sopimusten  hallinnan  ja  sopimusvalvonnan  järjestämisen  sekä
antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta. 

Hallintosäännön  5.2  §   mukaan  toimielin  hyväksyy  toimialaansa
lukeutuvat  sopimukset  ja  määrää  sopimusten  vastuuhenkilöt
toimialallaan. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus antaa liitteen 18 mukaisen tarkemman ohjeistuksen
sopimushallinnasta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EHDOTUKSEN TEKEMINEN ALUEHALLITUKSELLE KIVIJÄRVEN JÄSENIKSI 
ALUEEN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN 

Khall § 34
14.3.2022

Aluehallitus pyytää kuntia tekemään esityksensä hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielimiin eli nuorisovaltuustoon, vanhusneuvostoon ja
vammaisneuvostoon.

Kivijärvelle  ei  ole  tullut  edustuksia  hyvinvointialueen  varsinaisiin
toimielimiin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  tekee  esityksensä  Kivijärven  ehdokkaiksi
vaikuttamistoimielimiin.

Päätös:

Kunnanhallitus  pyytää  Kivijärven  kunnan  vaikuttamistoimielimien
esityksiä  hyvinvointialueen  vaikuttamiselimiin  kunnanhallituksen
4.4.2022 kokoukseen.

Tiedoksi                      ( )
                                    Nuorisoneuvosto
                                    Vanhusneuvosto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN PALVELUN OSTAMINEN KANNONKOSKEN KUNNALTA

Khall § 35
14.3.2022

Teknisen  osaston  työtilanne  edellyttää  lisäresursointia  ottaen
huomioon, ettei tekninen johtaja ole hoitamassa tehtäväänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  pyytää  Kannonkosken  kunnalta  teknisen
toimen tukea väliaikaisesti, kunnes teknisen johtajan tehtävänhoito
on järjestetty. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALMIUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Khall § 36
14.3.2022

Kansainvälinen tilanne on kiristynyt niin,  että Suomeen kohdistuu
Ukrainasta pakolaisuutta, joka voi kohdistua myös Keski-Suomeen.

On  perusteltua,  että  kuntaan  perustetaan  työryhmä,  joka  ryhtyy
työstämään poikkeusolojen valmiuksia kunnassa.

Jotta  työhön  olisi  osoitettavissa  resurssi,  on  strategiatyöryhmän
työskentely on keskeytettävä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää poikkeusolojen työryhmän.

Päätös: 

Kunnanhallitus  nimesi  työryhmään  Kari  Holmin  puheenjohtajaksi,
Martti  Martinmäen,  Riitta  Sarenin,  kunnanjohtajan  ja
sivistysjohtajan. Ryhmää voidaan täydentää myöhemmin.

Strategiatyöryhmän työskentely keskeytetään toistaiseksi.

Tiedoksi             Työryhmän jäsenet

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 4/2022 TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall § 37
14.3.2022

Kunnanvaltuusto on myöntänyt päätöksellään 4/2022 määrärahan
hallinto-osaston työvoimaresurssin vahvistamiseen.

Ottaen  huomioon  hallinto-osaston  työtilanne,  on  perusteltua
käynnistää  kyseinen  hallinto-osaston  toimistosihteerin
rekrytointiprosessi.

Paikka  laitetaan  haettavaksi  kunnan  kotisivulle,  Kuntarekryyn  ja
työvoimahallinnon sivuille.

Toimistosihteerin  toimen  kelpoisuusehtona  on  vähintään
opistotason  koulutus.  Arvostamme  kokemusta  julkishallinnon
tehtävissä. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää käynnistää toimistosihteerin rekrytoinnin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


