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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt § 46

Hallintosäännön 42 § ”Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja

14.11.2017

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

Liite nro 11.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen valtuuston
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai – velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kunnan verkkosivuilla.”

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla 07.11.2017 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 31.10.2017 sekä Viispiikkinen
-lehdessä 9.11.2017.
Hallintosääntö § 43 ”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.”

Hallintosäännön §:n ”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 mukaan: ”Valtuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on
läsnä.”
Liitteenä nro 11 on nimenhuutoluettelo.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt § 47

Ehdotus:

14.11.2017

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
Tarkltk § 32
11.9.2017

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan
on
tehtävä
sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään
sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen
ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä,
kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.

Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta
•

hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
tarvittaessa täydentämään ilmoituksia:

ja

•

saattaa
tiedoksi

valtuustolle

•

päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan
kotisivuilla

hyväksytyt

sidonnaisuusilmoitukset

pyytää

Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja
totesi, että kaikki joiden on velvollisuus tehdä ilmoitus, ovat sen
tehneet.
Tarkastuslautakunta päätti saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle
ja hyväksyä ilmoitusten julkaisun kunnan kotisivuilla.
-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

14.11.2017

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kokouspäivämäärä
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Kunnanvaltuusto

INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS / NUPPUKUMMUN PIHALEIKKIVÄLINEET
Sivltk § 55
22.8.2017

Vuoden 2017 investointiohjelmassa on varattu Nuppukummun
aidan ja pihaleikkivälineiden kustannuksiin 6500 euroa.
Hintavertailujen jälkeen hankittavaa välineistöä on karsittu siten,
että hankittavaksi jäävät keinut (turvaistuin, kumilautaistuin ja
linnunpesäkeinu) sekä pieni liukumäki+kiipeilyverkko yhdistelmä.
Näiden kustannusarvio asennuksineen on noin 7000 euroa. Lisäksi
kustannuksia tulee vanhojen välineiden purusta, peruskaivuista,
lopputäytöistä ja turvasorasta/-hakkeesta arviolta noin 5000 euroa.

Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle,
että
vuoden
2017
investointiohjelmassa
Nuppukummun pihaleikkivälineiden kustannusarvioksi hyväksytään
12.000 euroa.

Päätös:
Hyväksytiin yksimielisesti.

Toimeksi

Kunnanhallitus > Kunnanvaltuusto

---------------------------------Khall § 165

Kunnanjohtaja:

2.10.2017

Kunnanhallitus
esittää
valtuustolle,
että
vuoden
2017
investointiohjelmassa
Nuppukummun
pihaleikkivälineiden
kustannusarvioksi hyväksytään 12.000 euroa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------Kvalt § 49

Päätös:

14.11.2017

Pöytäkirjan tarkastus
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TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 01.01. - 31.08.2017
Khall § 170
2.10.2017

Kunnanvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion hyväksyessään
edellyttänyt, että talousarvion toteutumista seurataan sekä
taloudellisen että toiminnallisen tuloksen osalta.
Osastojen tulee seurata kuukausittain talousarvion toiminnallisten
tavoitteiden toteutumista ja meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti.
Kuukausiraportit
ja
talouskatsaus
tilinpäätösennusteineen
toimitetaan
kunnanhallitukselle
tiedoksi
neljännesvuosittain
seuraavasti: tammikuu – elokuu 31.08.2017 ja syyskuu – joulukuu
tilinpäätös.
Käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten nettomenojen toteutuma on
31.08.2017 ollut seuraava
Määräraha
Netto €

Käyttö
€

Käyttö
%

Hall. Ja elink.-osasto v. 17
Hall. Ja elink.-osasto v. 16

474 100
548 700

292 299
388 956

61,7
70,9

Sos.- ja terveystoimi v. 17
Sos.- ja terveystoimi v. 16

5 664 050
6 048 190

3 747 497
4 009 329

66,2
66,3

Sivistysosasto v. 17
Sivistysosasto v. 16

2 234 980
2 212 250

1 404 538
1 333 769

62,8
60,3

-221 310
-152 500

-4 482
25 269

2,0
-16,6

8 151 820
8 656 640

5 439 852
5 757 323

66,7
66,5

Verotulot v. 17
Verotulot v. 16

3 570 000
3 570 000

2 320 960
2 351 131

65,0
65,9

Valtionosuudet v. 17
Valtionosuudet v. 16

5 237 100
5 486 970

3 501 736
3 667 388

66,9
66,8

Käyttötalous

Tekninen osasto v. 17
Tekninen osasto v. 16
Yhteensä v. 17
Yhteensä v. 16
Rahoitusosa

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.08.2017
tiedoksi ja antaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------Kvalt § 50

Päätös:

14.11.2017

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI
6/2017 – 5/2021
Khall § 79
15.5.2017

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee valita jäsenet kunnan.
Hallintosäännön 4 § mukaan sivistyslautakunnassa on seitsemän
jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanvaltuusto valitsee toimielimen jäsenistä puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
tulee olla kunnanvaltuutettu ja enemmistön toimielimen kaikista
jäsenistä tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan
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 mukaan
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 liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
TasaAL 4 a § Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä
sekä
kunnallisissa
että
kuntien
välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella

Pöytäkirjan tarkastus
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taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi
6/2017 – 5/2021 sivistyslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee jäseniksi valituista
puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------Kvalt § 19

Päätös:

12.6.2017

Valtuusto valitsi yksimielisesti ( ) esityksestä sivistyslautakunnan
seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

( ), pj.

( )

( ), 1. vpj.

( )

( ), 2. vpj.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Tiedoksi

Khall § 156
4.9.2017

Pöytäkirjan tarkastus

Valitut

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4.1 a §:n

Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten
kokoonpano mukaan ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien
välisen
yhteistoiminnan
toimielimissä
lukuun
ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistyslautakunnan varajäsenissä tulee olla vähintään kolme jäsentä
sekä naisia että miehiä, minkä vuoksi lautakunnan kokoonpano ei täytä
tasa-arvolain vaatimuksia.
Kuntalain 96 §:n Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta,

mukaan ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston sivistyslautakuntaa koskeva
valintapäätös on lainvastainen, minkä vuoksi kunnanhallitus jättää
päätöksen täytäntöönpanematta ja saattaa sen valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------Kvalt § 51

Päätös:

14.11.2017

Pöytäkirjan tarkastus
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VARAJÄSENTEN

VAALI

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee valita jäsenet kunnan
toimielimiin jollei jäljempänä toisin säädetä.
Hallintosäännön 4 § mukaan teknisessä lautakunnassa on
seitsemän jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanvaltuusto valitsee toimielimen jäsenistä puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
tulee olla kunnanvaltuutettu ja enemmistön toimielimen kaikista
jäsenistä tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan
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 mukaan
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 liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
TasaAL 4 a § Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä
sekä
kunnallisissa
että
kuntien
välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
toimikaudeksi 6/2017 – 5/2021 tekniseen lautakuntaan seitsemän
(7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee
jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------

Kvalt § 20

Päätös:

12.6.2017

Valtuusto valitsi yksimielisesti ( )n esityksestä teknisen lautakunnan
seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

( ), pj.

( )

( ), 1. vpj.

( )

( ), 2. vpj.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )( )

Tiedoksi

Valitut

------------------------------------
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Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4.1 a §:n

Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten
kokoonpano mukaan ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien
välisen
yhteistoiminnan
toimielimissä
lukuun
ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Teknisen lautakunnan varajäsenissä tulee olla vähintään kolme jäsentä
sekä naisia että miehiä, minkä vuoksi lautakunnan kokoonpano ei täytä
tasa-arvolain vaatimuksia.
Kuntalain 96 §:n Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta,

mukaan ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston teknistä lautakuntaa koskeva
valintapäätös on lainvastainen, minkä vuoksi kunnanhallitus jättää
päätöksen täytäntöönpanematta ja saattaa sen valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Kvalt § 52

Päätös:

14.11.2017
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VARAJÄSENTEN

VAALI

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee valita jäsenet kunnan
toimielimiin.
Hallintosäännön 4 § mukaan
Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista valtuusto valitsee
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 32 § / Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja
valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa.
Kuntalain 71 § Yleinen vaalikelpoisuus mukaan
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 75 § Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan mukaan:
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettu läheinen;
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
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Kunnanvaltuusto

Kuntalain 121.1 § Tarkastuslautakunta mukaan
”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.”
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
vaalikaudeksi 6/2017 – 5/2021

että

se

valitsee

1. tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen
2. yhden jäsenistä puheenjohtajaksi (valtuuston jäsen)
3. yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi (valtuuston jäsen)
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------Kvalt § 17

Päätös:

12.6.2017

Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan yksimielisesti ( ) esityksestä
seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

( ), pj.

( )

( ), vpj.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Tiedoksi

Valitut

---------------------------------Khall § 174
2.10.2017

Kuntalain 31.3 § Toimielin kokoonpano mukaan toimielinten
jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan,
mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kunnanhallitukseen ja tarkastuslautakuntaan on valittu varajäseniksi
( ) ja ( ), jotka eivät voi olla tarkastuslautakunnan varajäseniä
kunnanhallituksen varajäseninä.
Valtuusto valitsi 12.6.2017 kunnanhallituksen seuraavasti:
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Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

( ), pj.

( )

( ), 1. vpj.

( )

( ), 2. vpj.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Kuntalain 96 §:n Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta,

mukaan ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston tarkastuslautakuntaa
koskeva
valintapäätös
on
lainvastainen,
minkä
vuoksi
kunnanhallitus jättää päätöksen täytäntöönpanematta ja saattaa sen
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------------

Kvalt § 53

Päätös:

14.11.2017
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KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Khall § 177
6.11.2017

Liite nro 28.

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Verotusmenettelystä annetun lain 91.1 a § mukaan kunnan tulee
ilmoittaa vuoden 2018 tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle
viimeistään 17.11.2017.
Kunnallisveroon kohdistuvat veronkevennykset vähentävät omalta
osaltaan kunnallisveron tuottoa.
Yksi tuloveroprosentti tuo kunnalle verotuloja noin 120 000 €.
Vuoden 2016 keskimääräinen tuloveroprosentti Suomessa oli 19,91
% ja Keski-Suomen kunnissa 20,47 % sekä kaikissa Suomen alle
2000 asukkaan 42 kunnassa 20,22 %.
Vuoden 2017 tuloveroprosentti oli 21 %.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi
vuodelle 2018 määrätään 21,00 %.
Päätös:
( ), ( ) ja ( ) poistuivat kokouksesta klo 20.15 selostettuaan kukin
osaltaan vuoden 2018 talousarvioon liittyviä tekijöitä.
( ) ( ) kannattamana esitti, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi
määrätään 21,50.
Kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 20.17-20.22.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä äänin 2 – 5 (( ), ( ) / ( ),
( ), ( ), ( ), ( )) kunnanhallituksen esitykseksi tuli tuloveroprosentin
määräminen 21,50 %:iin vuodelle 2018.
---------------------------------------

Kvalt § 54

Päätös:

14.11.2017

Liite nro 12.
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KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2018
Khall § 178
6.11.2017

Liite nro 28.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto
päättää kunnassa sovellettavat
kiinteistöveroprosentit laissa
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla,
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Verohallinnolle kiinteistöverolain
11.4 § mukaisesti viimeistään 17.11.2017.
Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöjen sijaintikunnalle kiinteistön
verotusarvon perusteella. Kiinteistöverosta vapaita ovat muun
muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vedet, torit, kadut, tiet ja
raideliikenteen väylät. Myös kunnan omalla alueellaan omistama
kiinteistö on veron ulkopuolella.
Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön
arvosta. Prosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit ovat:
•

Yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93
–
2,00
%
Käytetään
mm.
maapohjaan,
tuotantorakennuksiin,
konehalleihin ja teollisuusrakennuksiin

•

Vakituiset asuinrakennukset
0,41– 0,90 %
Veroprosenttia
sovelletaan
myös
vakituiseen
asuinrakennuksen pihapiirissä oleviin rakennuksiin, kuten
saunaan, autotalliin ja muihin talousrakennuksiin

•

Muut asuinrakennukset
0,93
–
2,00
%
Esimerkiksi vapaa-ajan asunnot ja tontilla sijaitsevat muut
rakennukset (esim. talousrakennus, erillinen saunarakennus,
varasto, aitta, puuvaja)
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödylliset yhteisöt
voimalaitokset

2,00 – 6,00 %
0,00 – 2,00 %
0,93 - 3,10 %

Kiinteistöverolaki 13 a §:
Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta
(yleinen kiinteistöveroprosentti) säädetään, kunnanvaltuusto voi
määrätä tuloveroalain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin
edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus
on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä
pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan
määrätä myös 0,00.
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Tuloverolaki 22 §:
”Yleishyödyllinen yhteisö
Yhteisö on yleishyödyllinen, jos
1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi
aineellisessa,
henkisessä,
siveellisessä
tai
yhteiskunnallisessa mielessä;
2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua
osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana
palkkana tai muuna hyvityksenä.
Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa
maatalouskeskusta,
maatalousja
maamiesseuraa,
työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa,
näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa
harrastusja
vapaa-ajantoimintaa
edistävää
yhdistystä,
puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-,
rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka
varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai
sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen
tukeminen.”
Vuonna 2017 Kivijärven kiinteistöveroprosentit olivat:
yleinen
0,97
vakituiset asuinrakennukset
0,46
muut asuinrakennukset (vapaa-ajanrakennukset) 1,06
yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %
rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erikseen veroprosenttia
Vuonna 2017 Keski-Suomessa vastaavat kiinteistöveroprosentit olivat
yleinen
vakituiset asuinrakennukset
muut asuinrakennukset (vapaa-ajanrakennukset)
voimalaitos
yleishyödylliset yhteisöt
rakentamaton rakennuspaikka

1,19
0,53
1,16
-

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kiinteistöveroprosentit
määrättäväksi seuraavasti:
•
•
•
•
•

Pöytäkirjan tarkastus

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituiset asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödylliset yhteisöt

1,09 %
0,62 %
1,42 %
3,00 %
0,00 %
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Päätös:
Kunnanhallitus päätti (
) esityksestä yksimielisesti esittää
kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 määrättäväksi seuraavasti:
•
•
•
•
•

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituiset asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödylliset yhteisöt

1,10 %
0,50 %
1,30 %
2,50 %
0,00 %

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

Kvalt § 55

Päätös:

14.11.2017

Liite nro 12.
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Kunnanvaltuusto

METSÄSUOMEN SAHA OY:N OSAKEPÄÄOMAN ALASKIRJAUS
Khall § 179
6.11.2017

Kunnan taseessa on Metsäsuomen Saha Oy:n osakkeet 11900 kpl,
yhteisarvoltaan 400.384,00 euroa. Kihlakunnan ulosottomies on
todennut yhtiön varattomaksi eikä yhtiöllä ole toimintaa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kirjataan Metsäsuomen
Saha Oy:n osakepääoma 400.384,00 euroa arvonalentumisiin
menokohtaan 010100 Kunnanhallitus 7230 Arvon-alentumiset.
Varataan kuluvan vuoden talousarvioon em. menokohtaan
määräraha 400.390,00 euroa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------

Kvalt § 56

Päätös:

14.11.2017
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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
Khall § 182
6.11.2017

Liite nro 29.

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin
kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä
vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä
suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan
asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Kivijärven kunnan
äänimäärä on 1165.
(Kunnille kesäkuussa 2017 lähetetystä 7.6.2017 päivätystä
ohjeistuksesta löytyvät kunkin vaalipiirin paikkamäärät ja vaalipiirin
kuntien asukasluvut 30.11.2016).
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä
tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja
jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen
saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen
määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka
menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja
varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin
ehdokaslistojen
yhdistelmän.
Keski-Suomen
vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan
oheismateriaalina / todetaan muu kunnan noudattama käytäntö.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään
sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan
äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa
läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä
ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen
äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla
lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta
ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän
mukaan
lasketut
äänimäärät
Kuntaliiton
sähköiseen
äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa
Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle
ehdokaslistalle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------Kvalt § 57

Päätös:

14.11.2017

Liite nro 13.
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KIIREELLISET ASIAT
Kvalt § 58

Päätös:

14.11.2017

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kvalt § 59

Päätös:

14.11.2017
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