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ASIAT § 46 - 50
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TARKASTUSTAPA
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Puheenjohtaja
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 44
20.4.2020

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 § 45
20.4.2020

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  Anne  Kalmarin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019  

Khall § 37
6.4.2020
Liite nro 11

Kuntalain 113 § /Tilinpäätös:

”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta  tilinpäätös  tilikautta  seuraavan  vuoden  maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien  on  tarkastettava  tilinpäätös  toukokuun  loppuun
mennessä.  Kunnanhallituksen  on  saatettava  tilinpäätös
tilintarkastuksen  jälkeen  valtuuston  käsiteltäväksi.  Valtuuston  on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat  tase,  tuloslaskelma,  rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.

Tilinpäätöksen  tulee  antaa  oikeat  ja  riittävät  tiedot  kunnan
tuloksesta,  taloudellisesta  asemasta,  rahoituksesta  sekä
toiminnasta.  Tätä  varten  tarpeelliset  lisätiedot  on  ilmoitettava
liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen  allekirjoittavat  kunnanhallituksen  jäsenet  sekä
kunnanjohtaja tai pormestari.”

Kuntalain 114 § / Konsernitilinpäätös:

”Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,  tulee
laatia  ja  sisällyttää  tilinpäätökseensä  konsernitilinpäätös.
Konsernitilinpäätös  tulee  laatia  samalta  päivältä  kuin  kunnan
tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös  laaditaan  konserniyhteisöjen  taseiden  ja
tuloslaskelmien  sekä  niiden  liitetietojen  yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen  sisällytetään  lisäksi  konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän  tilinpäätös  yhdistellään  jäsenkunnan
konsernitilinpäätökseen.  Kunnan,  jolla  ei  ole  tytäryhteisöjä,  mutta
joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.”

Kuntalain 115 § / Toimintakertomus:

”Toimintakertomuksessa  on  esitettävä  selvitys  valtuuston
asettamien  toiminnan  ja  talouden  tavoitteiden  toteutumisesta
kunnassa  ja  kuntakonsernissa.  Toimintakertomuksessa  on  myös
annettava  tietoja  sellaisista  kunnan  ja  kuntakonsernin  talouteen
liittyvistä  olennaisista  asioista,  jotka  eivät  käy  ilmi  kunnan  tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tällaisia  asioita  ovat  ainakin  arvio  todennäköisestä  tulevasta
kehityksestä  sekä  tiedot  sisäisen  valvonnan  ja  riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos  kunnan  taseessa  on  kattamatonta  alijäämää,
toimintakertomuksessa  on  esitettävä  selvitys  talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen  on  toimintakertomuksessa  tehtävä  esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.”

Kuntalaki 123 § / Tilintarkastajan tehtävät

”Tilintarkastajan  on  toukokuun  loppuun  mennessä  tarkastettava
julkishallinnon  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti  kunkin
tilikauden  hallinto,  kirjanpito  ja  tilinpäätös.  Tilintarkastajan  on
tarkastettava:

1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten
mukaisesti;

2. antavatko  kunnan  tilinpäätös  ja  siihen  kuuluva
konsernitilinpäätös  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan  tuloksesta,  taloudellisesta  asemasta,  rahoituksesta
ja toiminnasta;

3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4. onko  kunnan  sisäinen  valvonta  ja  riskienhallinta  sekä
konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan
antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan  olennaisista  epäkohdista  tilintarkastajan  on
ilmoitettava  viipymättä  kunnanhallitukselle  annettavassa
tilintarkastuspöytäkirjassa.  Tilintarkastuspöytäkirja  annetaan
tiedoksi tarkastuslautakunnalle.”

Liitteenä 11 on toimintakertomus ja tilinpäätös 2019.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kivijärven
kunnan  toimintakertomuksessa  esitetyn  tilikauden  tuloksen
käsittelyn

2. allekirjoittaa  vuoden  2019  tilinpäätöksen  ja  jättää  sen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa  tilinpäätöksen  tarkastuslautakunnan  valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Anne Kalmari saapui kokoukseen klo 18.40.

Asia  päätettiin  yksimielisesti  jättää  pöydälle  seuraavaan
kokoukseen, joka pidetään 20.4.2020.

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

Khall § 46
20.4.2020
Liite nro 13

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N 
YRITYSSANEERAUSHAKEMUKSESTA

Khall § 47
20.4.2020
Liite nro 14

Pohjanmaan käräjäoikeus varaa saataviensa suuruuden perusteella
merkittävinä  pidettäville  velkojille  tilaisuuden  antaa  lausumansa
Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n
saneerausmenettelyhakemuksesta  sekä  tehdä  esityksensä
selvittäjäksi  ja  mahdollisesti  määrättävän  velkojatoimikunnan
jäseniksi.

Velkojaa  kehotetaan  lausumassaan  ilmoittamaan,  suostuuko  se
hakemukseen  vai  vastustaako  sitä  kokonaan  tai  osittain.
Jälkimmäisessä  tapauksessa  pyydetään  ilmoittamaan  ne  seikat,
jotka muodostavat esteen saneerausmenettelyn aloittamiselle

Käräjäoikeus ratkaisee asian, vaikka lausumaa ei annettaisi. 

Lausuma  tulee  toimittaa  viimeistään  24.4.2020 käräjäoikeuden
kansliaan. 

Käräjäoikeuden lausumapyyntö 9.4.2020 HS 20/10206 on toimitettu
erikseen kunnanhallitukselle.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus antaa asiassa liitteen 14 mukaisen lausunnon.

Päätös: 

Erkki  Leppänen poistui  esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn
ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2019

Sivltk § 29
2.4.2020

Sivistysosaston hallinnoimia, Kannonkosken osuuspankissa olevia  
stipendirahastoja on käytetty vuonna 2019 seuraavasti:

Opiskelijoiden stipendirahasto (stipendirahaston säännöt § 6)

• rahaston pääoma 31.12.2018 703,93 €

• lautakunnan myöntämät stipendit v. 2019 50,00 €

• tilitä siirtomaksu   4,50 €

• rahaston pääoma 31.12.2019: 649,43 €

Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahasto (rahaston säännöt § 3)

• rahaston pääoma 31.12.2018 33 189,49 €

• matka-avustus Rooman opintomatkaan      284,50 €

• tilitä siirtomaksu          4,50 €

• kieliopinnoista, opettajien myöntämät stipendit 150,00 €

• hyvityskorko        55,04 €

• lähdevero 16,50 €            

• rahaston pääoma 31.12.2019 32 793,53 €
 

Saga Forsströmin stipendirahasto (opintorahaston säännöt § 4)

• rahaston pääoma 31.12.2018 32 730,96 €

• lautakunnan myöntämät stipendit v. 2019 600,00 €

• nostopalkkio          1,50 €

• hyvityskorko         54,46 €

• lähdevero         16,30 €

• rahaston pääoma 31.12.2019: 32 167,62€
 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

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

 
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 48
20.4.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  tiedoksi  sivistyslautakunnan  selvityksen
stipendirahastojen käytöstä vuonna 2019.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 49
20.4.2020

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

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

31.01.2020 11,1% 26 18

29.02.2020 11,3% 29 16

Saapuneet asiakirjat:

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  hallituksen  pöytäkirja  4  /
18.3.2020

• Keski-Suomen  liiton  tiedote  9.4.2020:  Ensimmäisille
hankkeille  rahoitusta  Keski-Suomen  liiton
koronatukirahastosta

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAN ALUEELLISEN VALMISTELUN 
VALTIONAVUSTUSHAKUUN OSALLISTUMINEN

Khall § 50
20.4.2020

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on  avannut  20.1.2020
hankerahoituksen  sote-rakenneuudistusta  tukevaan  alueelliseen
valmisteluun  vuosille  2020–2021.  Valmistelutyössä  on  kyse
vapaaehtoisen  alueellisen  yhteistyön  ja  yhteisen  valmistelun
tukemisesta.  Hankkeissa  voidaan  jatkaa  edellisellä  vaalikaudella
tehtyä  valmistelua  sekä  alueen  kuntien  ja  kuntayhtymien
aloittamaa,  välttämättömäksi  osoittautunutta  kehittämistyötä.
Rahoituksella ei tehdä tulevan sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Valtionavustushaku  ja  sen  tavoitteet  nivoutuvat  yhteen
Tulevaisuuden  sosiaali-  ja  terveyskeskus  -ohjelman  ja  sen
valtionavustushaun kanssa.  Ohjelmaan on tehty  Keski-Suomessa
oma hankehakemus, johon SoTe-kuntayhtymä, Perusturvaliikelaitos
Saarikka  sekä  kuntayhtymän  jäsenkunnat  ovat  sitoutuneet.
Tulevaisuuden  sosiaali-  ja  terveyskeskus  -ohjelma  sekä  sote-
rakenneuudistusta  tukeva  alueellinen  hanke  muodostavat  Keski-
Suomessa yhden kokonaisvaltaisen hankekokonaisuuden.

Sote-rakenneuudistusta  tukevan  alueellisen  valmistelun
rahoituksen myöntämisperusteet

Valtionavustusta myönnetään usean kunnan yhteiseen sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistamista tukevaan hankkeeseen, joka liittyy:

• palveluiden  järjestämistehtävän  ja  tuottamisen
toimintamallien  ja  ohjauksen  kehittämiseen  ja
yhtenäistämiseen;

• palveluverkkoa  koskevaan  selvitykseen  ja  suunnitelmaan;
palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn;

• palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja
tiedolla johtamiseen;

• tieto-  ja  viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen;  tai
muiden  kustannuskehityksen  hillintään  liittyvien
toimenpiteiden valmisteluun.

Valtionavustuksella  rahoitetaan  kaikki  tulevaisuuden  sosiaali-  ja
terveyskeskus  -ohjelmaan  liittyvät  digitaalisten  palveluiden
kehittämishankkeet.

Valtionavustus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen
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digitaalisten välineiden avulla

Näiden  lisäksi  valtionavustusta  voi  hakea  maakuntien  yhteisille
kehittämishankkeille  osa-alueeseen  4  (yhteistyötasoinen  tai  muu
maakuntien yhteinen kehittäminen), joka voi koostua osa-alueiden
1-3 sisällöistä ja tehtävistä. Sitoutuneiden hakijoiden osuuden tulee
kattaa vähintään 80% maakunnan väestöpohjasta.

Keski-Suomen hakemuksen sisältö ja kärjet

Keski-Suomen  sote-rakennehankkeen  tavoitteena  on  vahvistaa
maakunnan  nykyisten  sote-järjestäjien  ja  tuottajien  keskinäistä
yhteistyötä,  määritellä  ja  yhtenäistää  niiden  palveluiden
järjestämiseen ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen
ja  kustannustenhallintaan  liittyviä  toimintamalleja  ja  -prosesseja
sekä valmistella niitä tukevien teknologisten ratkaisujen ja yhteisen
asiakas-  ja  potilastietojärjestelmän  käyttöönottoa.  Hankkeessa
aloitetaan  myös  valmistelut  järjestämisvastuun  siirtoon
perustettavalle maakunnalle.

Tavoitteet on jaettu rahoitushakemuksessa kolmeen kärkeen:

1. Sote-palveluiden yhtenäistäminen ja digitaalisointi

2. Tietojohtamisen ja ohjauksen vahvistaminen ja

3. Sote-järjestäjien yhteistyön tiivistäminen ja hankekoordinaatio.

Ohjelman rahoitus

Hankkeen  rahoitus  perustuu  valtioneuvoston  asetukseen  kuntien
toiminnan  tehostamisen  ja  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  ja
pelastustoimen  uudistamisen  valtionavustuksista.
Valtionavustuksina jaetaan enintään 120 milj. euroa vuosille 2020–
2021. Rahoituksesta 25 miljoonan euron osuus jaetaan maakunnille
siten, että maakunnat saavat 25 % tasasuuruisen maakunnittaisen
osuuden  sekä  75  %  osuuden,  joka  määräytyy  maakunnittain
suhteessa maakuntien asukaslukuun. Keski-Suomen laskennallinen
rahoitusosuus 25 miljoonan euron summasta on enintään 5,12%.
Lopullinen  rahoitusosuus  määräytyy  mukaan  lähtevien  kuntien
asukasluvun mukaan.

Merkittävämpi  osuus  rahoituksesta  (95  miljoonaa  euroa)  jaetaan
maakuntiin  hankehakemusten  perusteella.  Rahoituksen
myöntäminen  on  harkinnanvaraista  ja  perustuu  alueen
tilannekuvaan,  hankehakemuksessa  kuvattujen  toimenpiteiden
arvioituun  vaikuttavuuteen  sekä  toimenpiteiden  arvioituun
rahoitustarpeeseen.

Molemmat  rahoitukset  edellyttävät  hankkeeseen  sitoutuneilta
organisaatioilta  (kunnilta  ja  kuntayhtymiltä)  20  %
omavastuuosuutta.  Omavastuuosuus  voidaan  kattaa  kuntien
hankesuunnitelman mukaiseen työhön osallistuvien  työntekijöiden
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työpanoksilla.  Jos  omavastuuosuus katetaan työpanoksella,  tulee
kohdennettavaa  työaikaa  seurata  erillisellä  kirjallisella
työajanseurannalla sekä päivitetyillä tehtävänkuvilla, joilla pystytään
osoittamaan rahoittajalle hankkeeseen kohdennettu työ.

SoTe  kuntayhtymän  ja  Perusturvaliikelaitos  Saarikan  osalta
omavastuuosuus  katetaan  kuntayhtymänjohtajan  sekä  Saarikan
henkilöstön työpanoksilla.

Lisäksi mukaan lähtevän kunnan tai kuntayhtymän tulee perustaa
hankkeelle  erillinen  kustannuspaikka,  jonne  hankkeeseen
kohdistuvat kustannukset tulee kirjata. Yhteiset kirjaamiskäytännöt
ovat edellytyksiä valtionavustuksen saamiselle.

Keski-Suomeen  haettavat  hankekokonaisuudet  ovat
hankeoppaiden jaottelun mukaisesti:

1.  Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu  ja  hankekoordinaatio  1,6
M€

2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, sekä toimintatapojen ja -
prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden
avulla 10 M€

Osallistujaorganisaatioiden omavastuuosuudeksi (20%) muodostuu
kokonaishankesummasta  noin  2,322  miljoonaa  euroa.
Omavastuuosuuksien jakautuminen kunnittain  ja kuntayhtymittäin
on esitetty esityslistan liitteenä.

Hankkeen hallinnointi

Keski-Suomen kuntien kuntakokous on kokouksessaan 30.1.2020
linjannut, että Jyväskylän kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana. Jo
aiemmin  kunnanjohtajakokous  linjasi,  että  Jyväskylän  kaupunki
toimii  myös  Tulevaisuuden  sosiaali-  ja  terveyskeskus  -
hankekokonaisuuden  hallinnoijana.  Näin  ollen  molempien
hankkeiden hallinnointi on samalla vastuutaholla.

Jyväskylän  kaupunki  on  pyytänyt  sosiaali-  ja  terveysministeriön
edellyttämät  sitoumukset  avustushakuun  osallistuvilta
organisaatioilta.  Kuntasitoumukset  on  pyydetty  toimittamaan
Jyväskylän kaupungin kirjaamoon 20.5.2020 mennessä.

Organisaatiot,  joista  Keski-Suomessa  pyydetään  sitoumuksia
valtionavustushakuun:

• Kaikki Keski-Suomen 22 kuntaa sekä

• Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

• Sote-kuntayhtymä (Perusturvaliikelaitos Saarikka)

• Wiitaunioni
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• Seututerveyskeskus

• Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus.

Rahoitusta  tullaan  käyttämään  hankeresurssien  palkkaamiseen,
palveluostoihin  sekä  yhteistyösopimuksiin  hankehakemuksessa
kuvatulla  tavalla.  Resurssit  ovat  kaikkien  Keski-Suomen  kuntien
hyödynnettävissä,  vaikka  hallinnollisesti  he  ovatkin  kaupungin
projektityöntekijöitä.

Hankkeeseen  osallistuvan  kunnan  tai  kuntayhtymän
sitoumuksen sisällöt

Valtionavustushakuun  osallistuvat  organisaatiot  sitoutuvat
päätöksellään  noudattamaan  valtioneuvoston  asetukseen  sekä
hankeoppaaseen (valtionavustus sote-rakenne uudistusta tukevaan
alueelliseen valmisteluun) kirjauksia, sisältöjä ja toteutusta.

Jokaisen  mukaan  lähtevän  organisaation  tulee  varmistaa,  että
hankkeeseen  edellytetty  20  %  omavastuu  toteutuu.  Seurantaa
varten jokaisessa mukana olevassa organisaatiossa:

 Hankkeelle perustetaan erillinen kustannuspaikka.

  Hankkeelle  kohdistuvista  kustannuksista  pidetään  kirjaa  ja  ne
kohdistetaan hankkeen kustannuspaikalle.

  Hankkeelle  kohdistuvasta  työpanoksesta  pidetään  kirjaa  ja  ne
kohdistamaan hankkeen kustannuspaikalle.

Kunta  tai  kuntayhtymä  toimittaa  hankehallinnoijalle  rahoittajan
määrittämällä tavalla tiedot hankkeelle kohdistuvista kustannuksista
määritetyssä aikataulussa. Kunta tai kuntayhtymä tekee hallinnoijan
kanssa sopimuksen hankkeen toteutuksesta.

Kunta  tai  kuntayhtymä  osallistuu  väestönosuudellaan
kustannuksiin,  jotka  aiheutuvat  hankkeesta,  mutta  joita  ei  voi
sisällyttää  valtionavustusrahoitukseen.  Tällaisia  kuluja  ovat
esimerkiksi tilintarkastuskustannukset hankkeen päätyttyä. 

Tiivistelmä perusteista hakeutua mukaan ohjelmaan

Keski-Suomen hankekokonaisuus tulee toteuttamaan niitä tehtäviä,
jotka maakunnassa tulisi  asiakas-  ja  potilastietojärjestelmän sekä
digitaalisten  palveluiden  käyttöönoton  osalta  tehdä  joka
tapauksessa tulevina vuosina.

Hankerahoituksen avulla käyttöönotto- ja määrittelyvaiheet voidaan
tehdä  osittainulkopuolisen  rahoituksen  turvin.  Näin  määrittely-  ja
käyttöönotto  ei  sido  kuntien  ja  kuntayhtymien  resursseja  sillä
volyymilla, jota työ muuten tulisi vaatimaan.

Rahoittajan (STM) ohjeistus/vaatimus on, että kaikkien kuntien ja
kuntayhtymien  tulee  sitoutua  hankkeeseen  kukin  päätöksellään.
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Omarahoitusosuus  jaetaan  niin,  että  kunnille  jää  10  % osuus  ja
Saarikalle  90  %  osuus  niin,  että  asukaskohtaisesta  osuudesta
katetaan  ensin  45  % sairaanhoitopiirin  kautta  ja  jäljelle  jäävästä
kuntien  osuudesta  katetaan  90  %  Saarikan  kautta.  Kuntien
sitoutumista  ja  maksuosuutta  rahoittaja  perustelee  sillä,
hankkeeseen  liittyy  soten  ohella  mm.  sivistyssektorin  asioita.
Esityslistan liitteenä on aiheeseen liittyvä esittelyaineisto.

Kivijärven  maksuosuus  hankkeessa  on  esityksen  mukaan  568  €
jakautuen vuosille 2020-2021.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  Kivijärven  kunta  osallistuu  Keski-
Suomen  kuntien  yhteiseen  sote-rakenneuudistusta  tukevan
alueellisen valmistelun valtionavustushakuun.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Sote-kuntayhtymä Saarikka
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