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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 71
3.5.2021

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 § 72
3.5.2021

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 Erja Moision ja  Kari Holmin  tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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DIGIKANNUSTIN -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN

Khall § 73
3.5.2021

VM  on  18.2.2021  avannut  haun  (VN/2777/2021)  avustusten
hakemiseen  kuntien  digitalisaation  edistämiseen.  VM  tukee
hankkeita joko 

• kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittäminen
rakennetun  ympäristön  toimialalla
TAI

• digitaalisen turvallisuuden edistäminen kuntien toiminnan ja
johtamisen jatkuvuuden varmistamiseksi

Hakua  käsiteltiin  Joki  ICT:n  omistajaohjausryhmässä  17.3.2021,
joka  päätti  erillisen  työpajan  järjestämisestä.  Kaikki  Joki  ICT:n
omistajat  kutsuttiin  mukaan  valmistelemaan  hankeaihetta  ja
hankehakemusta.  Ensimmäisessä  työpajassa  (25.3.2021)
hankkeen  aiheeksi  valikoitui  digitaalinen  turvallisuus,  jota  on
työstetty työpajoissa, 1.4. ja 8.4. 

Digitaalinen  turvallisuus  on  viitekehys,  johon  sisältyy
riskienhallintaan, toiminnan jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen
sekä  kyberturvallisuuteen,  tietoturvallisuuteen  ja  tietosuojaan
liittyviä  asioita.  Kaikki  ovat  asioita,  joista  jokainen  kunta  on
vastuussa omalta osaltaan. Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen
on  riskienhallintaan  perustuvaa  toiminnan  jatkuvuuden  ja
varautumisen,  tietoturvallisuuden ja  tietosuojan avulla  tapahtuvaa
turvallisuuden  kehittämistä,  joka  samalla  on  myös
kyberturvallisuuden kehittämistä.

”DigiTyy” -hanke

Digitaalisen  turvallisuuden  hanketta  ja  hakemusta  on  valmisteltu
kevään työpajoissa ja epäviralliseksi työnimeksi on tullut ”DigiTyy”,
Digiturvallinen  työkulttuuri ja -ympäristö. Hankkeen tavoitteena on
edistää  kuntien  ja  kuntayhtymien  yleistä  digitaalista  turvallisuutta
yhteistyönä.  Toimenpiteinä  voisivat  olla  mm.  henkilöstön
kouluttaminen,  käyttäjä-  ja  pääsyhallinnan  parantaminen,
lakisääteisen  lokituksen  käyttöönotto  ja  erilaisten  ohjeistusten
kehittäminen  digitaalisen  turvallisuuden  osiolla.  Lopulliset
toimenpiteet  päätetään  hankkeen  ohjausryhmässä
nykytilakartoituksen  ja  kuntien  tarpeiden  perusteella.  Hankkeen
toimenpiteissä  on  tarkoitus  keskittyä  kuntien  lakivelvoitteiden
täyttämiseen  ja  henkilöstön  digiturvallisen  työkulttuurin
parantamiseen.  Hanke  tukee  osaltaan  tietoturvatoimenpiteiden
kuvaamista kuntien tiedonhallintamalliin.

Yhteistyö organisoidaan hankkeen aikana yhteisen Digiturvaryhmän
avulla. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa digiturvaryhmän toiminta,
jos  se  todetaan  tarpeelliseksi.  Hanketta  ohjaa  erillinen
ohjausryhmä, johon jokainen osallistuja nimeää edustajan ja tälle

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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varahenkilön. Hankkeen hallinoivaa kuntaa ei ole vielä päätetty.

Kustannusarvio ja kunnan kustannukset

Hankkeen alustava kustannusarvio on 498 100 €. VM:ltä haetaan
85  %  rahoitusta,  jolloin  kuntien  osuudeksi  jäisi  74  715  €.
Kustannukset  painottuvat  vuosille  2022-2023.  Kuten  muissakin
hankkeissa,  kuntien  maksuosuus  katetaan kuntien  omana työnä,
jota hankkeessa tarvitaan joka tapauksessa. Mikäli hankkeessa on
mukana kymmen kuntaa, olisi jokaisen kunnan osuus 7 472 €, eli n.
33 htp. Kahden vuoden hankeaikana tämä tarkoittaisi 1,66 htp/kk.
Hankkeen  osallistujien  vähimmäismääränä  pidetään  viittä
osallistujaa.  Hanketta  on  valmistellut  työpajoissa  8-10  eri
organisaatiota, minkä perusteella realistinen tavoite hankkeelle on
yli kymmenen osallistujaa. 

Hankkeeseen osallistuminen

VM:n rahoituksen yksi ehto on yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien
kesken.  Mitä  enemmän hankkeella  on osallistujia,  sitä  paremmat
edellytyksen hankkeella on saada haettu rahoitus. Näin kävi mm.
Nivalan  hallinnoimalle  Kunta-Akkuna  -hankkeelle,  jossa  on
kaikkiaan 12 osallistujaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  osallistua  Digiturvallinen  työkulttuuri  ja  -
ympäristö  DigiTyy-hankkeeseen  ja  kuntaosuus  katetaan  kunnan
omalla työllä.

Kivijärven  kunnan  jäsenenä  hankkeen  ohjausryhmässä  toimii
kunnanjohtaja.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Joki-ICT / Sami Krank

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALITOIMIKUNTA KUNTAVAALEISSA 2021

Khall § 55
29.3.2021

Hallitus  on  12.3.2021 antanut  eduskunnalle  esityksen  laiksi,  jolla
vuoden 2021 kuntavaalit  siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13.
kesäkuuta  (HE  33/2021  vp).  Ennakkoäänestysaikaa  kotimaassa
pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.),  joiden aikana voitai-
siin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimit-
taa vähintään yhtenä ja  enintään neljänä päivänä kyseisen ajan-
jakson aikana.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja  asetettava  laitoksessa  toimitettavaa  ennakkoäänestystä
varten  yksi  tai  useampi  vaalitoimikunta,  joihin  kuhunkin  kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeel-
linen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalitoimikunnan  jäsenten  sekä  varajäsenten  tulee  mahdollisuuk-
sien  mukaan  edustaa  edellisissä  kuntavaaleissa  asettaneita  ää-
nestäjäryhmiä.  Vaalitoimikunnan varajäsenet  laitoksissa toimitetta-
vaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Viime kuntavaaleissa ehdokkaita
asettivat seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen
Keskusta  r.p.,  Suomen  Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas  tai  hänen  puolisonsa,  lapsensa,  sisaruksensa  tai  van-
hempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisoilla  tarkoitetaan  aviopuolisoita  sekä  avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalitoimikunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kunnanhallitus  on  kokouksessaan  30.11.2020  §  143  nimennyt
vaalitoimikunnan  kuntavaaleihin  vaalipäivän  ollessa  18.4.2021
seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  ), pj. 1. (  )
(  ), vpj. 2. (  )
(  ) 3. (  )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee kolmijäsenisen vaalitoimikunnan uudelleen
kuntavaalien vaalipäivän siirtyessä myöhemmäksi ja sille vähintään
kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä  nimeää
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös: 

Kunnanhallitus nimesi yksimieilsesti vaalitoimikuntaan seuraavasti

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  )            (  )
(  ), vpj.                (  )
(  )                (  )

Tiedoksi Valitut
Keskusvaalilautakunta

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

Khall § 74
3.5.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää (  ) puheenjohtajaksi vaalitoimikuntaan.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi (  )
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA KUNTAVAALEISSA 2021

Khall § 56
29.3.2021

Hallitus  on  12.3.2021 antanut  eduskunnalle  esityksen laiksi,  jolla
vuoden 2021 kuntavaalit  siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13.
kesäkuuta  (HE  33/2021  vp).  Ennakkoäänestysaikaa  kotimaassa
pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin
toimittaa  myös kotiäänestyksiä.  Laitosäänestys  voitaisiin  toimittaa
vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson
aikana.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin  äänestysaluetta  varten vaalilautakunta,
johon  kuuluu  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  kolme  muuta
jäsentä  sekä  tarpeellinen  määrä  varajäseniä,  joita  on  kuitenkin
oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta työskentelee varsinaisena
vaalipäivänä.

Vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.   Poliittinen  edustavuus  ja  tasa-arvolain
vaatimukset tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.
Varajäsenet  on  asetettava  siihen  järjestykseen,  jossa  he  tulevat
jäsenten  sijaan.  Viime  kuntavaaleissa  ehdokkaita  asettivat
seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Keskusta
r.p.,  Suomen  Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä  Suomen
Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viimeisimmissä vaaleissa (EU-vaalit) vaalilautakunnan kokoonpano
oli:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  ), pj 1. (  )
(  ), vpj. 2. (  )
(  ) 3. (  )
(  ) 4. (  )
(  ) 5. (  )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään kolme varajäsentä sijaantulojärjestyksessä sekä nimeää
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

03.05.2021 133

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti vaalilautakunnan seuraavasti

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  ), pj.        1. Leena Pekkarinen
(  ), vpj.           2. (  )
(  )         3. (  )
(  ) 
(  )

Tiedoksi Valitut
Keskusvaalilautakunta

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

Khall § 75
3.5.2021

Vaalipaikalla  pitää  näissä  vaaleissa  olla  läsnä  poikkeuksellisesti
kuusi  jäsentä.  Vaaliavustajan  vaalilautakunta  valinnut  omista
jäsenistään.  Mikäli   karanteenissa  oleva  äänestää  ulkona,  on
ulkona  oltava  läsnä  kolme  vaalilautakunnan  jäsentä  sekä
vaaliavustaja.  Samaan  aikaan  kuitenkin  myös  sisällä  pitää  olla
vähintään  kolme  vaalilautakunnan  jäsentä,  jota  kokoonpanon
laillisuus säilyy.  Siten tuosta nykyisestä kokoonpanosta kutsutaan
heti alkuun seitsemän jäsentä paikalle ja silloin vain yksi henkilö jää
varalle. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää lisää vaalilautakuntaan varajäseniä.

Päätös: 

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti lautakuntaan 4. varajäseneksi (
) ja 5. varajäseneksi (  ).

Tiedoksi Valitut
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN  KUNNAN  OPETTAJIEN  PAIKALLISYHDISTYS  RY:N  ESITYS
PANDEMIAKORVAUKSESTA

Khall § 76
3.5.2021
Liite nrot 11-12

Yhdistys  on  pyytänyt  pääsopimuksen  13  §  tarkoittamien
paikallisneuvotteluja  koronapandemiasta  aiheutuneiden  tehtävien
vaativuuden  kasvamisesta  sekä  lisätöiden  ja  -vastuiden
korvaamisesta.

Neuvotteluissa  yhdistys  lisäsi  perusteeksi  kolmen  viikon
lomautuksista aiheutuvan kuormitustekijän.

Kunnanhallitus evästi kokouksessaan 12.4.2021 neuvottelijoita niin,
ettei  paikalllista  sopimusta  pandemiakorvauksen  suorittamiseksi
voida  solmia  henkilöstön  yhdenmukaisen  kohtelun  periaatteen
vuoksi.

Neuvottelupöytäkirjat 1.4.2021 ja 20.4.2021 ovat liitteinä 11 ja 12.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  tiedoksi,  ettei  neuvotteluissa  päästy
yksimielisyyteen  paikallisen  sopimuksen  solmimisesta  ja  todettiin
neuvottelut päättyneeksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Kivijärven kunnan opettajien paikallisyhdistys ry. / (  )       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OSASTONJOHTAJUUS

Khall § 77
3.5.2021

(  ) on vaatinut purkamaan kunnanhallituksen päätöksen 95/2018 (  )
nimeämisestä  sivistysjohtajan virkaan. 

Hallintosäännön  4.3  §  mukaan  osaston  johtamisesta  vastaa
osastonjohtaja.  Kunnanvaltuusto  ei  ole  kuntalain  88  §  mukaisesti
perustanut osastonjohtajien virkoja,  minkä vuoksi osastonjohtajuus
on  määritelty  osaksi  virkasuhteisen  henkilön
virantoimitusvelvollisuutta. 

Kunnanhallituksen  päätöksessä  95/2018  ei  ole  kyse  virkavaalista
vaan  määräyksestä  kirjastonhoitajan  virantoimitusvelvollisuuteen
kuuluvaksi osastonjohtajan tehtävät.

Sama  toimenpide on  suoritettu  määrättäessä teknisen  johtajan
tehtävät  osaksi  kunnaninsinöörin  virantoimitusvelvollisuutta
kunnanhallituksen päätöksellä 131/2018.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa  edellä  selostetun  osastonjohtajuuden
määrittelyn.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi (  )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 78
3.5.2021

Kunnanjohtajan  päätös  1/2021  paikallisesta  järjestelyerästä
1.4.2021 lukien.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUKKOMARKKINAT VUONNA 2021

Khall § 79
3.5.2021

Ottaen huomioon vallitseva koronapandemiatilanne on päätettävä,
järjestetäänkö  tulevana  kesänä  Kukkomarkkinoita.  Heinäkuun
loppuun mennessä eivät kaikki ole vielä saaneet koronarokotteen
toista annosta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  ettei  Kukkomarkkinoita  järjestetä  vuonna
2021. 

Rokotuskattavuuden  ja  pandemiatilanteen  mukaisesti voidaan
harkita  erikseen  pienempien tapahtumien  järjestämistä  kesän
lopulla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


