
KIVIJÄRVEN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanvaltuusto
Kokousnumero 1 / 2021

Aika   Tiistaina 05.01.2021  klo 17.00 – 18.52

Paikka Valtuustosali



KIVIJÄRVEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA

Tiistaina 05.01.2021 klo 17.00 – 18.52

Valtuustosali

Nro

1 / 2021

ASIA LIITE

§ 1 1 KOKOUKSEN  AVAUS  JA  LAILLISUUS  SEKÄ

PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

§ 3 2 MAAKUNNALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

§ 4 3 KIVIJÄRVEN  KUNNAN  VUOSIEN  2020  -  2022

KAAVOITUSKATSAUS

§ 5 4 KIIREELLISET  ASIAT  /  ALOITE  MIELIPIDETIEDUSTELUN

JÄRJESTÄMISEKSI  KIVIJÄRVELLÄ  4:N  KUNNAN

LIITOKSESTA

§ 6 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 12.01.2021 klo 9.00-15.00

MERK. Eeva-Liisa Tobiasson
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu

1 / 2021 1

KOKOUSAIKA Tiistaina 05.01.2021 klo 17.00 – 18.52

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi x Holm Kari

x Holm Risto x Kalmari Anne

x Kauppinen Asko x Liimatainen Marjatta

x Korpi Jussi x Leppänen Erkki

x Minkkinen Timo

x Rekonen Teuvo x Sagulin Seppo Sepponen Leena vj.

x Sarén Riitta x Tobiasson Eeva-Liisa

x Urpilainen Antti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Moisio Erja, kunnanhallituksen jäsen

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 1

ASIAT § 3 - 6

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 2

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Eeva-Liisa Tobiasson Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  07.01.2021
Allekirjoitukset

Teuvo Rekonen Marjatta Liimatainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  12.01.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 1
5.1.2021
Liite nro 1.

Hallintosääntö 42 § Kokouskutsu 

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan  varapuheenjohtaja.  Kokouskutsussa  on  ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  kuusi  päivää  ennen
valtuuston  kokousta  kullekin  valtuutetulle  sekä  niille,  joilla  on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus. 

Kutsu  kunnanvaltuuston  kokoukseen  on  julkaistu  kunnan
ilmoitustaululla  30.12.2020 sekä  esityslista  on  julkaistu  kunnan
kotisivulla  www.kivijarvi.fi. Esityslista on lähetetty erikseen kullekin
valtuutetulle,  kunnanhallituksen  jäsenille  ja  kunnanjohtajalle.
Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on
julkaistu Kivijärven kunnan kotisivulla 30.12.2020.

Hallintosääntö § 43 Esityslista 

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

Hallintosääntö 49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai
nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan
läsnä olevat  valtuutetut  puheenjohtaja  toteaa esteen ilmoittaneet
valtuutetut  ja  läsnä  olevat  varavaltuutetut  sekä  onko  kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Nimenhuudon  jälkeen  saapuvan  valtuutetun  on  ilmoittauduttava
välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on
ilmoitettava  puheenjohtajalle.  Kun  varavaltuutettu  osallistuu
kokoukseen ja  asianomaisen vaaliliiton,  puolueen tai  yhteislistan
valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi
varavaltuutetun tilalle. 

Kuntalain 103 § Päätösvaltaisuus Valtuusto on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Liitteenä nro 1 on nimenhuutoluettelo.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä oli läsnä 13 valtuutettua.

Seppo Sagulin oli ilmoittanut matkaesteestä. Puheenjohtaja kutsui
Sagulinin  tilalle  kokoomuksen  valtuustoryhmän  1.  varavaltuutettu
Leena Sepposen.

Varajäsenellä täydennetty valtuusto oli täysilukuinen.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 2
5.1.2021

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Olavi Hakkaraisen ja Antti Urpilaisen vuorollaan tekemien esitysten
mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Teuvo  Rekonen  ja
Marjatta Liimatainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MAAKUNNALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

Khall § 157
29.12.2020
Liite nro 44.

Käytännönläheinen maakunnallinen turvallisuussuunnitelma tullaan
käsittelemään alkuvuoden 2021 valtuustoissa koko Keski-Suomen
osalta.  Tavoitteena on mahdollisimman monen valtuustokäsittelyn
hyväksyntä maakunnallisen turvallisuussuunnitelman käyttöönotolle
osana  oman  kunnan  turvallisuussuunnittelua  ja  hyvinvoinnin
edistämistä.

Maakunnallinen  turvallisuussuunnitelma  on  toteutettu  Keski-
Suomen  liiton  rahoituksen  avulla  ja  tavoitteena
turvallisuussuunnitelmalla on ottaa käyttöön tutkitusti  turvallisuutta
edistäviä  toimenpiteitä.  Osa  toimenpiteistä  on  jo  lakisääteisesti
velvoitettuja,  mutta  joukossa  on  myös  lähivuosina  hyviä  tuloksia
luoneita toimenpiteitä.

Aiempiin turvallisuussuunnitelmiin nähden suurimpana muutoksena
on  seutukuntatyöskentely,  jolla  halutaan  tehostaa
indikaattoriperusteista seurantaa sekä yhteistyötä niin kuntien kuin
viranomaistoimijoiden  ja  3.  sektorin  kanssa.  Toimenpiteet  (yhtä
lukuun  ottamatta  –  maakunnallinen  rahoitus  mainittu  ehtona
toteutukselle) ovat kustannusvapaita, eli tarkoitus on alkaa yhdessä
toteuttaa toimenpiteitä, joiden seurauksena saadaan vaikuttavuutta
ja toiminnan tehokkuutta maakunnallisella tasolla.

Seuranta tulee osaltaan vaatimaan panostusta myös kunnalliselta
viranhaltijatasolta,  mutta  yhteistyössä  KSTURVA ja  seutukunnat
pystyvät toteuttamaan turvallisuus- ja varautumisasioiden jatkumoa,
sillä moni niihin liittyvä asia on osoitettu kunnille ja viranomaisille
lakisääteisesti.  Yksilöllinen  ohjaus  kunnittain  on  myös  tarpeen
tiettyjen turvallisuuden ja varautumisen substanssien osalta, mutta
useiden  tietojen  vaihtojen  osalta  tavoitellaan  seutukuntien
hyödyntämistä.

Liitteenä  44 Keski-Suomen  maakunnan  turvallisuussuunnitelma
2021-2023

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  hyväksyttäväksi  liitteenä  44
olevan turvallisuussuunnitelman.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kvalt § 3
5.1.2021
Liite nro 2.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN VUOSIEN 2020 – 2022 KAAVOITUSKATSAUS

Teknltk § 73
09.12.2020
Liite nro 21.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee laatia
kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään  vähäisiä  (kaavoituskatsaus).
Kaavoituskatsauksessa  selostetaan  lyhyesti  kaava-asiat  ja  muut
toimet,  joilla  on  välitöntä  vaikutusta  kaavoituksen  lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavahankkeen  vireilletulosta  ilmoitetaan  kaavoituskatsauksessa
ja/tai  kaavakohtaisesti.  Merkittävimmät kaavahankkeet,  jotka ovat
kaavoituskatsauksen  laatimisen  aikaan  tiedossa,  tulevat  vireille
kaavoituskatsauksella  eli  erillistä  kaavoituksen
käynnistämispäätöstä  ei  laadita.  Kaavahankkeen  käynnistämisen
tarve  voi  ilmetä  kuitenkin  yllättäen  ja  sen  aikataulu  olla  niin
kiireinen,  että  hanketta  ei  ole  käsitelty  kaavoituskatsauksen
yhteydessä.  Tällöin  päätöksen  kaavahankkeeseen  ryhtymisestä
tekee kunnanhallitus teknisen lautakunnan esityksestä.

Vuosien  2020  –  2022  kaavoituskatsaus  sisältää  seuraavat
asiakokonaisuudet:

1 Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite
2 Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhteyshenkilöt
3 Perustietoa kaavoituksesta
4 Maakuntasuunnittelun tilanne
5 Ajankohtaiset kunnan maankäyttöön liittyvät hankkeet
6 Lähitulevaisuuden kaavahankkeet
7 Tärkeimmät voimassa olevat kaavat

Vuosien  2020  –  2022  kaavoituskatsaus  asetetaan  nähtäville
kunnan  kotisivuille  www.kivijarvi.fi sekä  kunnanviraston
ilmoitustaululle  sen  jälkeen  kun  kunnanhallitus  on  hyväksynyt
kaavoituskatsauksen.

Tärkeimmät ajankohtaiset kaava- ja maankäyttöhankkeet:

- Kivijärven rantayleiskaavan muutos, osittainen kumoaminen
ja  laajentaminen  sekä  kirkonseudun  ja  ympäristön
osayleiskaavan muutos

- Lukkarinkallion  teollisuusalueen  sekä  Tenholan  alueen
asemakaavan muutos

- Rakennemallihanke Saarijärven – Viitasaaren seutukuntien
alueelle

Lähitulevaisuuden tärkeimmät kaava- ja maankäyttöhankkeet:

- Kivijärven kirkonkylän asemakaavan tarkistustarpeet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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- Kivijärven  kirkonkylän  asemakaavan  pohjakartan
päivityshanke

Valmistelijan päätösesitys (kaavoitusjohtaja):

 Tekninen lautakunta esittää, että Kivijärven kunnanhallitus:

1. päättää hyväksyä vuosien 2020 – 2022 kaavoituskatsauksen
ja antaa kaavoituskatsauksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

2. hyväksyy  kaavoituskatsaukseen  sisältyvät  uudet
(lähitulevaisuuden)  kaavahankkeet  MRL  63  §  mukaisesti
vireilletulleiksi.  Näiden  kaavahankkeiden  osalta  erillinen
kaavoituspäätös laaditaan vain tarvittaessa.

Tekninen johtaja:

 Tekninen lautakunta esittää, että Kivijärven kunnanhallitus:

1. päättää hyväksyä vuosien 2020 – 2022 kaavoituskatsauksen
ja antaa kaavoituskatsauksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

2. hyväksyy  kaavoituskatsaukseen  sisältyvät  uudet
(lähitulevaisuuden)  kaavahankkeet  MRL  63  §  mukaisesti
vireilletulleiksi.  Näiden  kaavahankkeiden  osalta  erillinen
kaavoituspäätös laaditaan vain tarvittaessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 164
29.12.2020
Liite nro 49.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 4
5.1.2021
Liite nro 3.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET  ASIAT  /  ALOITE  MIELIPIDETIEDUSTELUN  JÄRJESTÄMISEKSI
KIVIJÄRVELLÄ 4:N KUNNAN LIITOKSESTA

Kvalt § 5
5.1.2021
Liite nro 4.

Valtuutettu, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Antti Urpilainen
jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

Suomen  perustuslain   2  §:ään  on  kirjattu  seuraava  teksti:
”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa
yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.” Tämä kirjaus
luo  pohjan  demokraattiselle  päätöksenteolle  myös  kuntaa
koskevissa asioissa. 

Kuntalain  22.  pykälä  täydentää  em.  perustuslain  pykälää
kuntademokratian osalta ja määrittelee kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia seuraavasti:

”Kunnan  asukkailla  ja  palvelujen  käyttäjillä  on  oikeus
osallistua  ja  vaikuttaa  kunnan  toimintaan.  Valtuuston  on
pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen
mahdollisuuksista.”

Tässä pykälässä luetellaan erilaisia mahdollisuuksia, joilla kunnan
asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista
voidaan  erityisesti  edistää.  Kuntalain  22.  pykälän  luettelemista
asukkaiden  mahdollisuuksista  on  pykälässä:  ”selvittämällä
asukkaiden  mielipiteitä  ennen  päätöksentekoa….”  Kuntalaki
22.2  §  voidaan  katsoa  tarkoittavan  nimenomaisesti
mielipidetiedustelun järjestämistä kuntalaisille.

Eräs arvostettu  valtiomies ja  kunnanvaltuutettu  on todennut,  että
”kaikki  viisaus  ei  asu  valtuustossa”.  Kyseinen  toteamus  on
erittäin osuva muistutus meille kaikille tehtävästämme päättäjinä.
Kuntalaiset ovat valinneet meidät edustajikseen ja siihen perustuen
on  tehtävämme  kuulla  meille  luottamuksensa  antaneita
kivijärveläisiä. Toimimme täällä heidän mandaatillaan.

Tämän  kauden  aikana  on  tullut  eteemme  erittäin  suuri  ja
kaikkiin  meihin  vaikuttava  asia,  kuntajakoselvitys.  Koska
Kivijärven kuntalaisia ei  ennen selvitystä ole  kuultu,  katson,
että mittakaavaltaan merkittävän asian vuoksi  tulisi  järjestää
kuntalaisten kuuleminen. Edelliseen viitaten esitän seuraavaa:

1. Kivijärven kunta järjestää asiaan kuuluvalla aikataululla
kunnallisen  mielipidekyselyn  4:n  K:n  kuntaliitokseen
liittymisestä,  jotta  mielipiteen  lopputulos  voidaan
huomioida  tulevissa  8.2.2021  kunnanhallituksen
kokouksessa ja 15.2.2021 valtuuston kokouksessa.

2. Pyydän kohteliaimmin, että asia valmistellaan pikaisesti
valtuuston päätettäväksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Me allekirjoittaneet puollamme kyseistä valtuustoaloitetta

Kivijärvellä 5.1.2021

Holm Kari valtuuston jäsen, kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja

Kauppinen Asko kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen jäsen 

Korpi Jussi kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja 

Tobiasson  Eeva-Liisa  kunnanvaltuuston  puheenjohtaja

Antti  Urpilainen  jätti  153  allekirjoituksen  listan,  joka  on  otsikoitu
seuraavasti:

”Me  allekirjoittaneet  vaadimme  kansanäänestystä  Kivijärven
kuntaliitosasiassa.”

Päätös:

Valtuusto  päätti  yksimielisesti  ottaa  asian  kiireellisenä
käsiteltäväksi.

Valtuusto  päätti,  että  kunnanhallituksen  nimeämä  ohjausryhmä
laatii  kuntajakoselvityksen  mielipiteen  tiedustelulomakkeen,  joka
toimitetaan  kaikille  15  vuotta  täyttäneille  Kivijärven  kuntalaisille
lausuttavaksi niin,  että  annetut  vastaukset  voidaan  huomioida
kuntajakoselvitykseen  liittyvässä  päätännässä  8.2.2021
kunnanhallituksessa ja 15.2.2021 kunnanvaltuustossa.

Toimeksi Kunnanhallitus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 6
5.1.2021

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


