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ALLEKIRJOITUS JA 
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Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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kokouksen kulun mukaiseksi. 
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 7
15.2.2021
Liite nro 5.

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  9.2.2021 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 01.02.2020.

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 5 on nimenhuuto- ja äänestysluettelo.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä oli läsnä 14 valtuutettua.

Pöytäkirjanpitäjänä  toimi  kunnanjohtajan  vara/tekninen  johtaja
Jukka Hertteli.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 8
15.2.2021

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Olavi Hakkaraisen ja Antti Urpilaisen vuorollaan tekemien esitysten
mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin Riitta Sarén ja Marjatta
Liimatainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ERITYINEN  KUNTAJAKOSELVITYS:  ESITYS  KANNONKOSKEN,  KARSTULAN,
KIVIJÄRVEN  JA  KYYJÄRVEN  KUNTIEN  YHDISTYMISESTÄ  1.1.2022  SEKÄ
KUNTALIITOSSOPIMUKSESTA

Khall § 32
8.2.2021
Liite nro 5.

Kuntalain  (410/2015)  118  §:n  mukaan,  jos  kunnan  rahoituksen
riittävyyttä  ja  vakavaraisuutta  kuvaavat  kuntakonsernin  talouden
tunnusluvut  ovat  kahtena  vuotena  peräkkäin  täyttäneet
valtioneuvoston  asetuksella  säädetyt  raja-arvot,  tulee  kunnan  ja
valtion  yhdessä  selvittää  kunnan  mahdollisuudet  turvata
asukkailleen  lainsäädännön  edellyttämät  palvelut  sekä  ryhtyä
toimiin palvelujen turvaamiseksi.

Kyyjärven kunta täytti vuosien 2017 ja 2018 konsernitilinpäätösten
perusteella  kuntalaissa  asetetut  raja-arvot.  Valtiovarainmisteriö
asetti  20.8.2019  kuntalain  118  §:n  mukaisen  Kyyjärven  kuntaa
koskevan  arviointiryhmän.  Arviointiryhmä  ehdotti  22.1.2020
Kyyjärven  kuntalaisten  palvelujen  järjestämisen  turvaamiseksi
kuntarakennelain  15  §:n  mukaista  erityistä  kuntajakoselvitystä
kunnan  yhdistämiseksi  isompaan  kokonaisuuteen  vuoden  2022
alussa.  Valtiovarainministeriö  pyysi  Kyyjärven,  Kannonkosken,
Karstulan,  Kivijärven  ja  Perhon  kunnilta  sekä  Saarijärven  ja
Alajärven  kaupungeilta  lausuntoa  osallistumisesta  erityiseen
kuntajakoselvitykseen.

Valtiovarainministeriö  teki  12.5.2020  VN/5788/2020  päätöksen,
jonka  perusteella  se  määräsi  kuntarakennelain  15  §:n  erityisen
kuntajakoselvityksen  toimitettavaksi  Kyyjärven  kunnan,  Alajärven
kaupungin,  Karstulan  kunnan,  Perhon  kunnan  ja  Saarijärven
kaupungin välillä. Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi HT
Eero Laesterän.

Kunnanhallitus  päätti  29.6.2020  kokouksessaan  toteuttaa
heinäkuussa  Kyyjärven  kuntalaisille  epävirallisen  kuntalaiskyselyn
mieluisimmasta  kuntaliitossuunnasta.  Kyselyn  perusteella  Keski-
Suomi maakuntana oli suosituin ja suuntaa perusteltiin yleisimmin
Saarikalla ja asioimissuunnalla.

Kivijärven  ja  Kannonkosken  kunnat  tekivät  31.8.2020
kunnanvaltuustojensa päätöksillä valtiovarainministeriölle esityksen
osallistumisestaan  Kyyjärven  kuntaa  koskevaan  erityiseen
kuntajakoselvitykseen.  Valtiovarainministeriö  määräsi  10.9.2020
VN/16723/2020  asetetun  Kyyjärven  kunnan  erityisen
kuntajakoselvityksen laajentamisesta siten, että selvitys toimitetaan
myös Kivijärven ja Kannonkosken kunnissa. 

11.9.2020  erityinen  kuntajakoselvittäjä  Eero  Laesterä  rajasi
selvitysalueen  Keski-Suomen  maakuntaan  ja  jätti  Saarijärven
kaupungin  selvitysalueen  ulkopuolle,  koska  viiden  kunnan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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selvitysalue sisälsi liian paljon jännitteitä joidenkin kuntien kesken ja
vaaransi laajan vapaaehtoisuuden hankkeen toteuttamiseksi. 

Kyyjärven  kunnan  erityinen  kuntajakoselvitys  päätettiin  viedä
loppuun Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien
kesken.

4K-kuntaliitosneuvottelujen  polittisessa  ohjausryhmässä  on  ollut
edustettuina kaikki puolueet sekä henkilöedustajat ja kunnanjohtajat
kaikista kunnista yhteensä 21 henkilöä. Lisäksi kunnanjohtajat ovat
toimineet  hankkeen  johtoryhmänä,  joka  on  valmistellut  esityksiä
ohjausryhmälle.  Ohjausryhmän  kokousten  jälkeen  on  kuntien
verkkosivuilla  ja  Nopolanews  verkkolehdessä  julkaistu  tiedote
kuntalaisille käsitellyistä asioista.

Kuntaliitokseen  liittyvä  kuntalaiskuuleminen  ja  valtuustojen
seminaarit  järjestettiin  korona-pandemian  vuoksi  turvatuissa
olosuhteissa,  lisäksi  kuntajakoselvittäjä  antoi  mahdollisuuden
jatkuvaan mielipiteenvaihtoon sähköpostitse.

Erityinen  kuntajakoselvittäjä  Eero  Laesterä  on  toimittanut
valtiovarainministeriön  päätöksen  VN/16723/2020  mukaisen
erityisen kuntajakoselvityksen Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven
ja Kyyjärven kuntien kesken.

Selvitykseen  liittyvät  asiakirjat  on  asetettu  nähtäville  ajalle
21.12.2020 - 20.1.2021 jokaisessa kunnassa

•  Esitys kuntien yhdistymisestä (Palvelurakenteet 20.12.2020)
•  Kuntien yhdistymissopimus (Yhdistymissopimus 20.12.2020)
•  kuntalaiskuulemisten mielipiteet

Asiakirja-aineistoon  kohdistuvat  muistutukset  pyydettiin
toimittamaan kuntien kirjaamoihin 20.1.2021 klo 15 mennessä. 

Määräaikaaan mennessä muistutuksia jätettiin seuraavasti:

➢ Kannonkosken kuntaan kaksi muistutusta (kunnanjohtajan
asema, työllisyyden hoito).

➢ Karstulan  kuntaan  yksi  muistutus  (Eläkeläliiton  Karstulan
yhdistys).

➢ Kivijärven kuntaan kolme muistutusta (Eläkeliiton Kivijärven
yhdistys, esiopetus ja kunnanjohtajan asema).

➢ Kyyjärven kuntaa yksi muistutus (Eläkeliiton Kyyjärven
yhdistys).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Muistutukset on koottu liitteeksi. Erillisessä liitteessä ovat vastineet
kaikkiin muistutuksiin. Markku Vehkaojan ja Pekka Helppikankaan
vastineissa  korjataan  Palvelurakenne  -asiakirjaan  kohtaan  3.12
rekrytoituu sanan tilalle siirtyy. Korjaus on tekninen, eikä se vaikuta
sopimukseen  merkittävästi.  Muut  vastineet  eivät  aiheuta
asiakirjoihin muutoksia.

Kuntaliitossopimus pääpiirteittäin

• Kuntien yhdistyminen voimaan 1.1.2022 alkaen.

• Yhdistymissopimus  on  voimassa  kolme  vuotta
yhdistymisestä.

• Kunnat lakkaavat ja perustetaan uusi  kunta, jonka nimi on
Suomenselän  kunta  ja  vaakunan  valmistelun  aloittaa
yhdistysmishallitus ja sen päättää uuden kunnan valtuusto.

• Lakkaavien  kuntien  oikeudet,  luvat,  omaisuus,  velat  ja
velvoitteet  siirtyvät  kuntarakennelain  36  §:n  mukaisesti
yhdistymisen myötä uudelle kunnalle.

• Yhdistymisvaltuusto  koostuu  Kannonkosken,  Kivijärven  ja
Kyyjärven valtuustoista valitaan kuusi (6) jäsentä kustakin ja
Karstulan valtuustosta 17 jäsentä. Jäsenmäärät täyttävät lain
asettaman minimin  ja  noudattavat  asukaslukujen  suhdetta.
Kun  Suomenselän  kunta  aloittaa  1.1.2022  toimintasa
yhdistymisvaltuusto  jatkaa  toimintansa  uuden  kunnan
valtuustona.

• Yhdistysmishallituksen  koko  on  11  jäsentä.  Jokaisesta
kunnasta  valitaan  yhdistymishallituksiin  kaksi  edustajaa  ja
tämän  lisäksi  maksimissaan  kolme  muuta  edustajaa  sen
mukaan, kuinka puolueiden edustavuus varmistetaan.

• Yhdistymishallitus  vastaa  yhdistymissopimuksen
toimeenpanosta ja huolehtii yhdistyneen kunnan toiminnan ja
hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä valmistelee mm.
hallintosäännön,  virastorakenteen  ja  työntekijämiehityksen
toimielimittäin,  laatii  talousarvion vuodelle 2022 sekä arvioi
kuntien sopimukset  muiden kuntien ja  kuntayhtymien sekä
eri toimijoiden kanssa ja neuvottelee sopimuksiin tarvittavat
muutokset.

• Henkilöstö  siirtyy  Suomenselän  kunnan  palvelukseen
liikkeenluovutuksen  periaatteiden  mukaisesti.
Yhdistymishallitus  päättää  viranhaltijoiden  ja  työntekijöiden
sijoittumisesta Suomenselän kunnan organisaatioon.

• Suomenselän kunnanhallituksessa on 9 jäsentä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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• Kaikkien  nykyisten  kuntien  alueille  perustetaan
kunnanosatoimikunnat, jonka tehtävänä on edistää alueensa
toimintaa.

• Kuntalaisille  varmistetaan  lähipalvelujen  saatavuus  ja
riittävän  toimiva  palveluverkosto.  Lähipalvelut  tuotetaan
asukkaille yhteneväisin perustein ottaen huomioon palvelun
käyttäjien  määrä  ja  ikä,  palveluiden  käyttötiheys  sekä
alueelliset erityispiirteet etäisyyksissä ja liikenneyhteyksissä.

• Suomenselän kunta toteuttaa koko alueellaan määrätietoista
ja tuloksekasta elinvoimapolitiikkaa.

• Suomenselän kunnan talous perustuu talouden tasapainoon.
Kuntajaon  seurauksena  talous  vahvistuu  ensi  sijassa
irtisanomatta  nykyistä  henkilöstöä,  mutta  sopeutuvuus
haetaan  määräaikaisuuksien  ja  eläköitymisten  avulla  ja
käyttämällä työnantajan direktio-oikeutta.

• Kuntarakennelain  mukaan  kuntien  yhdistymistä  koskevan
valtioneuvoston  päätöksen  tekemisen  jälkeen  yhdistyvän
kunnan  viranomainen  ei  saa  päättää  asioista,  joilla  olisi
merkittäviä  uutta  kuntaa  sitovia  vaikutuksia  ja  joista
päättäminen olisi yhdistyssopimuksen tarkoituksen vastaista.

• Kuntien  talousarviosta  ja  investointiohjelmasta
poikkeamisesitykset käsitellään yhdistymishallituksessa.

Laaditun  selvityksen  ja  kuntaliitossopimuksen  pohjalta
kuntaliitoksen  myötä  muodostuvalla  yhdistyneellä  kunnalla  olisi
paremmat  taloudelliset  ja  henkilöstövoimavaroihin  perustuvat
edellytykset  vastata  asukkaiden  palvelujen  järjestämisestä  ja
rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Aikataulu kuntaliitossopimuksen käsittelylle:

Ma  8.2.2021  klo  18:00  kaikkien  kuntien  kunnanhallitukset
kokoontuvat  tahollaan ja käsittelevät  erityisen kuntajakoselvittäjän
antaman  kuntaliitossopimuksen  huomioiden  myös  siitä
mahdollisesti annetut muistutukset.

Ma  15.2.2021  klo  18:00  kuntien  kunnanvaltuustot  kokoontuvat
tahollaan  ja  päättävät  esitetyn  kuntaliitossopimuksen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Valtuustojen päätökset kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna
valtiovarainministeriöön  30.4.2021  mennessä.  Selvitysten  ja
lausuntojen pohjalta lopullisen päätöksen tekee valtioneuvosto.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kivijärven yhteistyötoimikunta käsitteli 15.1.2021 § 2 kokouksessa
asiaa ja päätti seuraavaa:

”Yt-toimikunta  totesi,  että  henkilöstölle  on  pyrittävä  löytämään
kunkin osaamisaluetta vastaava työtehtävä ja toisaalta henkilöstöä
on kuultava toimenkuvia laadittaessa.”

Kunnanjohtaja  Pekka  Helppikangas  ei  osallistu  tämän  pykälän
käsittelyyn (jäävi).

Pöytäkirjanpitäjänä  ja  esittelijänä  toimii  kunnanjohtajan  vara,
tekninen johtaja Jukka Hertteli.

Kunnanjohtajan varahenkilö:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. hyväksyy  kuntajakoselvityksen  asiakirja-aineistoon  annetut
vastineet  liitteen  mukaisena  lisättynä,  että  paloasema  ja
liikuntapaikat on säilytettävä Kivijärvellä

2. hylkää Kivijärven kunnan osalta erityisen kuntajakoselvittäjän
ehdotuksen  Kivijärven  kunnan  liittymisestä  Kannonkosken,
Karstulan ja Kyyjärven kuntien kanssa uudeksi Suomenselän
kunnaksi  1.1.2022  alkaen  selvitykseen  liittyvän
kuntaliitossopimuksen mukaisesti. 

Perusteluna  kuntalaisille  lähetetty  mielipidekysely,  jonka
vastaukset avattiin 08.02.2021 klo 13.00 valtuustosalissa. 

Kysely lähetettiin 970 kuntalaiselle ja vastauksia saatiin 673
kpl.  Vastausprosentti  69,38  %.  Kuntaliitoksen  kannalla  oli
30,46 % (205 kpl ) vastaajista, kuntaliitosta vastusti 61,96 %
(417 kpl) vastaajista, vastaajia, joilla ei ollut kantaa asiaan oli
7,28 % (49 kpl) ja lisäksi 0,29 % (2 kpl) vastauksista hylättiin.

 Päätös:

1. Hyväksyttiin yksimielisesti.

2. Erja  Moisio  esitti,  että  kunnahallitus  esittää
kunnanvaltuustolle,  että  se  hyväksyy  Kivijärven  kunnan
osalta  erityisen  kuntajakoselvittäjän  ehdotuksen  Kivijärven
kunnan liittymisestä Kannonkosken, Karstulan ja Kyyjärven
kuntien  kanssa  uudeksi  Suomenselän  kunnaksi  1.1.2022
alkaen  selvitykseen  liittyvän  kuntaliitossopimuksen
mukaisesti.

Erja Moision esitystä kannattivat Erkki Leppänen, Risto Holm
ja Marjatta Liimatainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Esittelijän  päätösesitystä  kannattivat  Kari  Holm,  Anne  
Kalmari ja Asko Kauppinen.

Suoritettiin  kädennostoäänestys.  Äänestyksen  tuloksena  Erja
Moision esitys sai 4 ääntä (Erkki Leppänen, Risto Holm, Erja Moisio
ja Marjatta Liimatainen). Ja esittelijän päätösesitys sai 3 ääntä (Kari
Holm, Anne Kalmari ja Asko Kauppinen)

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  äänin  4-3,  että  se
hyväksyy  Kivijärven  kunnan  osalta  erityisen  kuntajakoselvittäjän
ehdotuksen  Kivijärven  kunnan  liittymisestä  Kannonkosken,
Karstulan  ja  Kyyjärven kuntien  kanssa  uudeksi  Suomenselän
kunnaksi  1.1.2022  alkaen  selvitykseen  liittyvän  kuntaliitossopi-
muksen mukaisesti.

Kari  Holm  ja  Asko  Kauppinen  jättivät  eriävän  mielipiteen
päätöksestä.

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

Kvalt § 9
15.2.2021
Liite nro 6.

Olavi Hakkarainen piti Keskustan ryhmäpuheenvuoron.

Nuorisovaltuuston  edustaja  Selma  Niskanen  toi  esille
nuorisovaltuuston puheenvuoron.

Marjatta Liimatainen toi  kyläläisten mielipiteen tiedoksi.  Kyläläiset
ovat huolissaan palvelujen siirtymisestä kauemmaksi.

Kari Holm toi esille miten tähän kuntaliitosselvitykseen on lähdetty.

Puheenvuorojen jälkeen valtuutettu Kari Holm esitti vastaesityksen
kunnanhallituksen esitykseen. Esitystä kannattivat valtuutetut Antti
Urpilainen  ja  Jussi  Korpi.  Vastaesityksessään  Holm  esittää,  että
kunnanhallituksen  pohjaesitys  hylätään  ja,  että  ei  lähdetä
kuntaliitokseen mukaan.

Puheenjohtaja  totesi,  että  koska  oli  annettu  kunnanhallituksen
pohjaesityksestä  poikkeava  esitys,  suoritetaan
niimenhuutoäänestys.

Ne  jotka  äänestävät  kunnanhallituksen  esityksen  puolesta
äänestävät JAA ja  ne  jotka  äänestävät  valtuutettu  Kari  Holmin
esitystä äänestävät EI.

Annettuja JAA -ääniä annettiin kahdeksan (8)  (Olavi Hakkarainen,
Risto Holm, Anne Kalmari,  Erkki  Leppänen, Marjatta Liimatainen,
Timo Minkkinen, Teuvo Rekonen ja Seppo Sagulin. 
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Annettuja EI-ääniä annettiin kuusi (6) (Kari Holm, Asko Kauppinen,
Jussi Korpi, Riitta Sarén, Eeva-Liisa Tobiasson ja Antti Urpilainen.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti, että se

1. hyväksyy  kuntajakoselvityksen  asiakirja-aineistoon  annetut
vastineet  liitteen  mukaisena  lisättynä,  että  paloasema  ja
liikuntapaikat on säilytettävä Kivijärvellä

2. hyväksyy  äänin  8-6  Kivijärven  kunnan  osalta  erityisen
kuntajakoselvittäjän  ehdotuksen  Kivijärven  kunnan
liittymisestä Kannonkosken,  Karstulan ja  Kyyjärven kuntien
kanssa  uudeksi  Suomenselän  kunnaksi  1.1.2022  alkaen
selvitykseen liittyvän kuntaliitossopimuksen mukaisesti.

Eriävän  mielipiteensä  päätöksestä  jättivät  valtuutetut  Kari  Holm,
Asko  Kauppinen,  Antti  Urpilainen,  Jussi  Korpi  ja  Eeva-Liisa
Tobiasson. 
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 10
15.2.2021

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 11
15.2.2021

Päätös:

Muita asioita ei ollut
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