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KOKOUSAIKA Maanantaina 20.6..2022 klo 19.00 – 21.09

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi x Hautanen Maire

x Holm Kari - Holm Risto

- Kalmari Riku x Kauppinen Asko

x Korpi Jussi x Kotilainen Henri 

x Leppänen Erkki - Leppänen Klaus

x Leppänen Petri - Martinmäki Martti

x Piispanen Hanne-Mari x Tobiasson Eeva-Liisa

x
Urpilainen Antti  
Kainulainen Aimo, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 10

ASIAT § 12 -18

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 11

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Olavi Hakkarainen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  22.6.2022
Allekirjoitukset

Petri Leppänen Henri Kotilainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 28.6.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 10
20.6.2022
Liite nro 11.

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  14.6.2022 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 6.6.2022.

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 11. on nimenhuutoluettelo.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä oli paikalla 10 valtuutettua.

Riku Kalmarilla oli  sairauseste ja Klaus Leppäsellä työeste. Risto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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Holm ja Martti  Martinmäki  eivät olleet ilmoittaneet esteestä. Antti
Urpilainen  oli  estyneenä  ilmoittanut siitä  läsnä  olevalle
varajäsenelleen.

Puheenjohtaja  kutsui  Urpilaisen  tilalle  Kivijärvisten  parhaaksi-
yhteislistan varavaltuutettu Aimo Kainulaisen. Muille poissa oleville
ei tiedetty kutsua varavaltuutettua kokoukseen.

Varajäsenellä täydennetyssä valtuustossa oli läsnä 11 valtuutettua.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 11
20.6.2022

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Maire  Hautasen  ja  Kari  Holmin  vuorollaan  tekemien  esitysten
mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Leppänen ja Henri
Kotilainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Khall § 47
11.4.2022
Liite nro 22

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.
Tällaisia  asioita  ovat  ainakin  arvio  todennäköisestä  tulevasta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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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 22 on toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2021.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä Sivu

20.06.2022 27

2. allekirjoittaa  vuoden  2021  tilinpäätöksen  ja  jättää  sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa  tilinpäätöksen  tarkastuslautakunnan  valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Khall § 55
2.5.2022
Liite nro 26

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

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

2.  allekirjoittaa  vuoden  2021  tilinpäätöksen  ja  jättää  sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

( ) poistui kokouksesta klo 19.28.

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

Tarkltk § 17
19.05.2022
Liite nro 1

VUODEN  2021  TILINPÄÄTÖKSEN  HYVÄKSYMINEN  JA

VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä
ja  voidaanko  toimielimen  jäsenelle  ja  asianomaisen  toimielimen
tehtäväalueen  johtavalle  viranhaltijalle  (tilivelvollinen)  myöntää
vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja  havaitsee,  että  kunnan  hallintoa  ja  taloutta  on
hoidettu  vastoin  lakia  tai  valtuuston  päätöksiä,  eikä  virhe  tai
aiheutunut  vahinko  ole  vähäinen,  tilintarkastuskertomuksessa  on

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Tarkastuslautakunnan  on  hankittava  tilintarkastuskertomuksessa
tehdystä  muistutuksesta  asianomaisen  selitys  sekä
kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan  valmistelu,  tilintarkastuskertomus  ja  siinä
tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen
valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintartarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2021 hallinnon ja
tilinpäätöksen tarkastamisen.

Tilintarkastaja  esittää  tilintarkastuskertomuksessa  tilinpäätöksen
hyväksymistä  ja  vastuuvapauden  myöntämistä  tilivelvollisille
tarkastetulta tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalain
125  §:ssä  tarkoitettuja  muistutuksia,  joten  siitä  ei  ole  tarpeen
hankkia asianomaisilta tilivelvollisilta selityksiä tai lausuntoja.

Tilintarkastuskertomus liitteenä 1. 

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää:

• Esittää tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi

• Esittää  kunnanvaltuustolle,  että  vuoden  2021  tilinpäätös
hyväksytään  ja  tilivelvollisille  myönnetään  vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

Päätös: 

Hyväksyttiin.   

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

Kvalt § 12
20.6.2022
Liite nro 12, 13 Päätös:

Kunnanvaltuusto  hyväksyi  yksimielisesti  tarkastuslautakunnan
päätösesityksen.

Tiedoksi                   Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUTETTUJEN VUODEN 2021 AIKANA TEKEMÄT ALOITTEET  

Khall § 61
2.5.2022

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.

Aiempina vuosina tehdyt /käsittely kesken:

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 (khall 4.3.2019 § 24)

Asian käsittely:

Asia  on  ollut  esillä  liikenneturvallisuustyöryhmässä  20.2.2019  ja
myös  maastokäynti  on  tehty  paikalle.  Asia  on  yhtenä
kehittämisasiana liikenneturvallisuusselvityksessä.

Aloitteen käsittely on kesken.

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

Valtuutettu Antti Urpilaisen valtuustoaloite 5.1.2021 § 5:

Aloite  mielipidetiedustelun  järjestämiseksi  Kivijärvellä  4:n  kunnan
liitoksesta

Asian käsittely:

Kunnanvaltuuston päätös 5.1.2021 § 5:

Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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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.

Mielipidetiedustelu  on  suoritettu.  Aloite  katsotaan  loppuun
käsitellyksi.

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

Valtuutettu Maire Hautasen valtuustoaloite 13.12.2021 § 70:

”Aloite siitä, että tultaessa Kivijärvelle, olisi kiva nähdä kyltti, jossa
tulija toivotetaan tervetulleeksi paikkakunnalle. Suurin osa kunnista
käyttää  paikkakunnan  nimeä  saavuttaessa  sinne.  Syntyi  ajatus,
joka käy ilmi oheisesta piirroksestani.

”Rakennelma” olisi kelohonkaa/hirttä. Siihen poltettuna ”KIVIJÄRVI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN”

Kelohongasta monenlaisia tekee esim. Huliswood 43500 Karstula,
Puustinen Oy, 73120 Lapinlahti.

Tämä nostaisi jollain tapaa ”Kivijärvi-imagoa” ja hitusen paremmin
näkyväksi.

Asian käsittely:

Valmisteltavaksi          Kunnan strategia-työryhmä

Aloitteen käsittely on kesken.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  saattaa  hallintosäännön  §:n  74  mukaisesti
valtuustolle  tiedoksi  vuoden  2021  aikana  valtuutettujen  tekemät
aloitteet ja niiden käsittelyn.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 13
20.6.2022

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2022

Tarkastusltk § 18
19.5.2022
Liite nro 2

Tarkastuslautakunnan  tehtävänä  on  kuntalain  121  §:n  mukaan
arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet  kunnassa  ja  kuntakonsernissa  toteutuneet  sekä  onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta  antaa  valtuustolle  kultakin  vuodelta
arviointikertomuksen,  jossa  esitetään  arvioinnin  tulokset.
Arviointikertomus  käsitellään  valtuustossa  tilinpäätöksen
yhteydessä.

Kunnanhallitus  antaa valtuustolle  lausunnon toimenpiteistä,  joihin
arviointikertomus antaa aihetta. 

Arviointikertomusluonnos on esityslistan oheismateriaalina (OM).

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta  käsittelee  ja  hyväksyy  arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta  esittää  arviointikertomuksen  vuodelta  2021
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta  esittää,  että  kunnanvaltuusto  pyytää
kunnanhallitukselta  lausunnon  arviointikertomuksessa  esitettyihin
havaintoihin syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Päätös: 

Hyväksyttiin. Arviointikertomus liitteenä 2. 

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

Kvalt § 14
20.6.2022
Liite nro 14

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi            Kunnanhallitus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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(  )  ERO  SIVISTYSLAUTAKUNNAN  JÄSENYYDESTÄ  JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN
UUDEN JÄSENEN VALINTA

Khall § 86
13.6.2022

Sivistyslautakunnan jäsen ( ) kirjoittaa:

Haluaisin anoa eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä. Työtilanne
ei  ole  muuttunut  tai  tule  muuttumaan  lähitulevaisuudessa,  joten
ajan puutteen vuoksi on järkevämpi erota tehtävästä. 

Kuntalaki  70  §  Suostumus  luottamustoimeen  ja  ero
luottamustoimesta

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,  joka on suostunut
ottamaan toimen vastaan.  Valtuustoehdokkaaksi  voidaan asettaa
vain  henkilö,  joka  on  antanut  kirjallisen  suostumuksensa
valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Luottamushenkilön  tai  henkilön,  joka  on  ehdolla  muuhun
luottamustoimeen  kuin  valtuutetuksi,  on  valtuuston  tai
asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista,
joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä
päättää  luottamushenkilön  valinnut  toimielin.  Valtuusto  myöntää
eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus

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

Kuntalain 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen  lautakuntaan  ja  valiokuntaan  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai  valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

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

3. henkilö,  joka  on  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen  jäsenenä  taikka  johtavassa  ja  vastuullisessa
tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä,  jos  kysymyksessä
on  sellainen  yhteisö,  jolle  asianomaisessa  lautakunnassa
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti  henkilöstöasioita  hoitavaan  toimielimeen
sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja  toimikuntaan voidaan valita  sellainenkin henkilö,
joka ei  ole  vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja  lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvolain säännökset on huomioitava valinnoissa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  (  )  myönnetään  ero
sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja  nimeää hänen tilalleen uuden
jäsenen.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 15
20.6.2022

Päätös:

Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti ( ) eron sivistyslautakunnan
jäsenyydestä ja valitsi uudeksi jäseneksi sivistyslautakuntaan Maire
Hautasen esityksestä ( ).

Tiedoksi                   ( )

                                ( )

                                Sivistysosasto

                                Palkanlaskija

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LÄMPÖLAITOKSEN PIHA-ALUEEN ASFALTOINNIN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA

Khall § 88
13.6.2022

Lämpölaitoksen  piha-alueen  asfaltointiin  ei  ole  varattu
investointimäärärahaa. Asfaltointi on kuitenkin välttämätön hakkeen
mahdollisen varastoinnin sekä muun polttoainehuollon varalta.

Asfaltoitava  alue  on  alustavasti  todettu  noin  2500  neliömetrin
suuruiseksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 60 000 € suuruisen 
investointimäärärahan varaamista lämpölaitoksen piha-alueen 
asfaltointiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 16
20.6.2022

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Asfaltointityöt voidaan aloittaa välittömästi.

Tiedoksi                     Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 17
20.6.2022

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 18
20.6.2022

Päätös:

Kunnanvaltuusto  keskusteli  kunnan  henkilöstörekrytoinneista  ja
osastojen toimivasta henkilöstövahvuudesta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


