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§ 139 43 SOPIMUS VERKON VALVONTA- JA YLLÄPITOPALVELUSTA 

JOKI-ICT OY

§ 140 44 OFFICE 365 LISENSSIEN HANKKIMINEN

§ 141  SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO 2020

§ 142 45 EVAKUOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

§ 143 46 KIVIJÄRVEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN: STUDIO 

PUISTO ARKKITEHTIEN SUUNNITTELUTARJOUS NILIAITTA-

TUOTEKEHITYSPROJEKTIN ARKKITEHTI-, PÄÄ- JA 

SISUSTUSSUUNNITTELUSTA

§ 144 47 TEOLLISUUSTILAN VUOKRAAMINEN LAADULLA OY:LLE

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 11.11.2019 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA Maanantaina 04.11.2019 klo 18.30 – 22.06

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone  

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.

x Holm Kari, 2. vpj. Sagulin Seppo, vj.

x Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

---- x Urpilainen Hanna, vj.

x Moisio Erja Kauppinen Sirkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
( ) sivistysjohtaja (klo 18.30-20.50)
( ) kirjanpitäjä (klo 18.30-21.14)
( ) projektipäällikkö (klo 18.30-18.50)
( ) IT-asiantuntija

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 122

ASIAT § 124 - 144

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 123

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 6.11.2019
Allekirjoitukset

Kari Holm Risto Holm

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 11.11.2019

Virka-asema Allekirjoitus

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Khall § 122
4.11.2019

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 § 123
4.11.2019

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 Kari Holmin ja Risto Holmin  tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 01.01. - 31.08.2019   
Khall § 124
4.11.2019

Kunnanvaltuusto  on  vuoden  2019  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  31.08.2019 ja syyskuu – joulukuu
tilinpäätös.

Käyttötalouden  ulkoisten  ja  sisäisten  nettomenojen  toteutuma  on
31.08.2019 ollut seuraava

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

Määräraha Käyttö Käyttö
Käyttötalous Netto € € %

Hall. Ja elink.-osasto v. 19 65,2
Hall. Ja elink.-osasto v. 18 59,6

Sos.- ja terveystoimi v. 19 66,5
Sos.- ja terveystoimi v. 18 66,7

Sivistysosasto v. 19 64,8
Sivistysosasto v. 18 64,2

Tekninen osasto  v. 19 7,2
Tekninen osasto  v. 18 -10,4

Yhteensä v. 19 67,6
Yhteensä v. 18 68,0

Rahoitusosa

Verotulot v. 19 60,9
Verotulot v. 18 66,4

Valtionosuudet v. 19 66,7
Valtionosuudet v. 18 66,7

466 740 304 466
465 310 277 128

5 706 590 3 795 559
5 665 400 3 777 659

2 154 420 1 396 848
2 241 780 1 439 093

-217 200 -15 598
-259 310 26 868

8 110 550 5 481 275
8 113 180 5 520 748

3 702 000 2 253 837
3 568 400 2 369 147

4 587 350 3 058 460
4 822 110 3 217 216
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  käyttötalouden  toteutuman  31.08.2019
tiedoksi ja antaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2021 – 2022      
Khall § 107
26.8.2019
Liite nro 33.

Vuoden  2020  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden  2020  talousarvioon  sisältyvät   kuntia  koskettavat
muutokset.

Verotulot  on  arvioitu  Suomen  Kuntaliiton  veroennustekehikon
mukaisiksi.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun alustavan
tiedon  perusteella.   Lopulliset  tiedot  valtionosuuksista  saadaan
vasta loppuvuodesta.

Vuonna 2018 Kivijärven kunta teki alijäämäisen tilinpäätöksen.

Liite: talousarvion laadintaohjeet

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää

1. antaa  vuoden  2020  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa:

hallinto-osasto      555 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 5 578 000 €
sivistysosasto   1 522 000 €
tekninen osasto    269 000 €
Yhteensä      7 924 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on 0 euroa.

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2020  -  2021  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 26.08.2019 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
• 30.09.2019 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 21.10.2019 kunnanvaltuuston talousarvioiltakoulu
• 04.11.2019 osastojen talousarvioesitykset 

kunnanhallitukselle
• 11.11.2019  kunnanvaltuustokäsittely 

veroprosentit
• 02.12.2019 kunnanhallituksen talousarvioesitys 

kunnanvaltuustolle
• 16.12.2019 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

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

Khall § 125
4.11.2019
Liite nro 39

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käsittelee osastojen talousarvioesityksiä.

Päätös:

Kunnanhallitus keskusteli osastojen esityksistä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2020   
Khall § 126
4.11.2019

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 19.11.2019.

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  tulee  määrätä  välillä  0,93–
2,00 %

• Vakituisen  asunnon  kiinteistöveroprosentti  tulee  määrätä
välillä 0,41-1,00 %

• Muiden  asuinrakennusten  kiinteistöveroprosentti  tulee
määrätä välillä 0,93–2,00 %

• Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
0,93-3,10 %

• Yleishyödyllisen  yhteisön  veroprosentti  voidaan  määrätä
välillä  0,00-2,00  % (kiinteistöveroprosentiksi  0,00  vain,  jos
valtuusto  on  erikseen  näin  määrännyt.  Jos  erillistä
veroprosenttia  ei  ole  päätetty,  jätetään  ilmoituskenttä
tyhjäksi.)

• Rakentamattoman  rakennuspaikan  kiinteistöveroprosentti
voidaan  määrätä  välillä  2,00-6,00  % (Huom!  KiintVL 12  b
§:ssä  mainituissa  kunnissa  alaraja  on  kunnanvaltuuston
määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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määrätä myös 0,00.

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,  maatalous-  ja  maamiesseuraa,
työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa,
näihin  rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa
harrastus-  ja  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 2019 Kivijärven kiinteistöveroprosentit olivat:

yleinen 1,10 %
vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
muut asuinrakennukset (vapaa-ajanrakennukset) 1,30 %
rakentamaton rakennuspaikka 2,50 %
yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Vuonna  2019  Keski-Suomessa vastaavat  kiinteistöveroprosentit
olivat

yleinen      1,20
vakituiset asuinrakennukset 0,53
muut asuinrakennukset (vapaa-ajanrakennukset) 1,20
voimalaitos
yleishyödylliset yhteisöt
rakentamaton rakennuspaikka 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  kiinteistöveroprosentit
määrättäväksi seuraavasti:

• yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
• vakituiset asuinrakennukset 0,75%
• muut asuinrakennukset 1,60 %
• rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  yksimielisesti  Moision  esityksestä  ja  Risto
Holmin  kannattamana  esittää  kunnanvaltuustolle
kiinteistöveroprosentit määrättäväksi seuraavasti:

• yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %

• vakituiset asuinrakennukset 0,60 %

• muut asuinrakennukset 1,50 %
• rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020   
Khall § 127
4.11.2019

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  2020  tuloveroprosentin  suuruus  verohallinnolle
viimeistään 19.11.2019.

Kunnallisveroon kohdistuvat  veronkevennykset  vähentävät  omalta
osaltaan kunnallisveron tuottoa.

Yksi tuloveroprosentti tuo kunnalle verotuloja noin 114 000 €.

Vuoden 2019 keskimääräinen tuloveroprosentti Suomessa oli 19,88
% ja Keski-Suomen kunnissa 20,55 % sekä kaikissa Suomen alle
2000 asukkaan 46 kunnassa 20,70 %.

Kivijärven vuoden 2019 tuloveroprosentti oli 21,50 %.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  tuloveroprosentiksi
vuodelle 2020 määrätään  21,75 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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( ) ERO LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall § 114
23.9.2019

Kunnanvaltuutettu ( ) anoo eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. ( ) kirje on jaettu jo aiemmin.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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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  myös
varajäsenten kohdalla.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee ( ) tilalle

➔ kunnan sisäiseen valvontaan varsinaisen tarkastajan
➔ Kivijärven  Vuokratalot  Oy:n  varsinaisen

yhtiökokousedustajan
➔ Asunto Oy Tiaisniemen varsinaisen yhtiökokousedustajan
➔ Risto  Holmille  henkilökohtaisen  varajäsenen

vanhusneuvostoon sekä
➔ Kari Holmille henkilökohtaisen varaedustajan Suomenselän

Lentokenttä Oy:n yhtiökokouksiin
➔ Viisari ry:n hallituksen varajäsen

Päätös:  

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Khall § 128
4.11.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee  ( ) tilalle

➔ kunnan sisäiseen valvontaan varsinaisen tarkastajan
➔ Kivijärven  Vuokratalot  Oy:n  varsinaisen

yhtiökokousedustajan
➔ Asunto Oy Tiaisniemen varsinaisen yhtiökokousedustajan
➔ Risto  Holmille  henkilökohtaisen  varajäsenen

vanhusneuvostoon sekä
➔ Kari Holmille henkilökohtaisen varaedustajan Suomenselän

Lentokenttä Oy:n yhtiökokouksiin
➔ Viisari ry:n hallituksen varajäsen

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti ( ) tilalle

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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• sisäiseksi tarkastajaksi Marjatta Liimataisen

• Kivijärven  Vuokratalot  Oy:n  varsinaiseksi
yhtiökokousedustajaksi ( )

• Asunto Oy Tiaisniemen varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi
( )

• Risto Holmin henkilökohtaiseksi varsinaiseksi varajäseneksi
vanhusneuvostoon ( )

• Kari  Holmin  henkilökohtaiseksi  varaedustajaksi
Suomenselän  Lentokenttä  Oy:n  yhtiökokouksiin  Marjatta
Liimataisen

• Viisari ry:n hallituksen varajäseneksi Marjatta Liimataisen

Tiedoksi                     Valitut

                                   

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SUOMEN  SININEN  TIE  RY:N  KANNANOTTOPYYNTÖ  KANTATIE  77
LIIKENNÖITÄVYYTEEN
Khall § 129
4.11.2019

Suomen Sininen Tie ry on yli 50-vuotias tieyhdistys, joka on toiminut
lähinnä  matkailullisin  perustein.  Sininen  Tie  –tieosuus  näkyy
selkeimmin yhdistyksen hankkimista tiekylteistä, jotka kertovat, että
kuljet Suomen Sinistä Tietä pitkin. Tie on matkailullisesti kaunis ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävä väylä. Sininen Tie ei ole yksistään
Suomen puolella, vaan se jatkuu Merenkurkun yli Ruotsin ja Norjan
puolelle. Idässä tie jatkuu Venäjän puolelle.

Vaasan  ja  Uumajan  kaupungit  ovat  tilanneet  Rauman  telakalta
uuden  ympäristöystävällisen  auto/matkustajalaivan  Merenkurkun
liikenteeseen. Laiva tulee aivan varmasti nostamaan matkailijoiden
osuutta tiellä liikkuvien osalta.

Olemme  Sinisen  Tien  yhdistyksen  puitteissa  huolestuneita  siitä,
kuinka Sinisen Tien syöttöliikenne laivalle ja laivalta pois sujuu niin
matkailijoiden  kuin  raskaan  liikenteen  osalta.  Logistisesti  emme
aikaisemmin ole koskaan kartoittaneet tien ongelmakohtia raskaalle
liikenteelle,  josta  ehkä  kaikkein  merkittävimpänä  asiana  on  tien
talvikunnossapidon taso.

Tämän  takia  haluaisimmekin  kaupunkien  ja  kuntien  vastauksia,
kuinka ne näkevät Sinisen Tien tilanteen omilla alueillaan. Sinisen
Tie  ry  tekee saamistaan vastauksista  kartoituksen koko Suomen
Sinisen  Tien  logistisesta  tasosta.  Tämän  jälkeen  neuvottelemme
jokaisen alueen ELY-keskuksen kanssa siitä, kuinka saisimme tielle
asianmukaisen  kunnossapidon.  Tällaisena  yhteisenä  koko  tien
edunvalvojana meillä yhdistyksenä on mahdollisuuksia informoida
Sinisen  Tien  vaikutusalueella  olevia  kansanedustajia  rahoituksen
saamiseksi tarvittaviin kunnostustoimiin.

Toivommekin, että tätä kirjelmää käsiteltäisiin oman kaupunkinne/
kuntanne  toimielimissä  ja  vastaisitte  ja  lähettäisitte  meille  tietoa
katsomistanne epäkohdista.

Tien kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta toivomme saavamme
vastauksia kaikilta tien vaikutuspiirissä olevilta kunnilta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa kunnan alueella 2,5 km pituudelta sijaitsevan
kantatie  77  olevan  matkailijoiden  ja  raskaanliikenteenkaluston
liikennöitävissä asianmukaisesti.

Kunnanhallitus kiinnittää huomiota kantateiden 58 ja 77 risteyksen
edellyttämään valaistustarpeeseen sekä risteyksen tuntumaan linja-
autopysäkeille  parkkeeraavien  rekkojen  perävaunujen
aiheuttamaan P-paikan rakentamistarpeeseen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                   Sininen tie-yhdistys                                   

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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POHJOISEN KESKI-SUOMEN TYP -SOPIMUKSEN JATKAMINEN
Khall § 79
27.8.2018

TYP  -toiminta  on  lakisääteistä  toimintaa  ja  johtuen  sote-  ja
maakuntauudistuksen  viivästymisestä  Saarijärven-Viitasaaren
seutujohtoryhmä on 27.6.2018 kokouksessaan § 3 päättänyt esittää
kunnille  pohjoisen  Keski-Suomen  TYP-toiminnan  jatkamista.
Nykyinen  sopimus  on  voimassa  vuoden  2018  loppuun  ja  tätä
sopimusta tulee päivittää vuoden 2018 aikana jatkumaan sote- ja
maakuntahallinnon  syntymiseen  eli  näilllä  näkymin  31.12.2020
saakka.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  TYP-toimintaa  koskevan  sopimuksen
jatkamisen esitetyllä tavalla

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnan edustajiksi TYP:iin valittiin sivistysjohtaja-rehtori ja varalle
kunnanjohtaja.

Tiedoksi Valitut

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

Khall § 130
4.11.2019

Sivistysjohtaja  osallistuttuaan  TYP-työskentelyyn  on  todennut
monialaisen  viranomaisyhteistyön  työttömyyden  hoitamiseksi
soveltuvan  luonnollisimmin  hallinto-osaston  toimialaan
työllisyysasioista kunnassa vastaavana kehitystahona.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  edustajakseen  TYP:iin  kunnanjohtajan  ja
varalle sivistysjohtajan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Valitut
                           TYP-organisaatio

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOTE-KUNTAYHTYMÄ  SAARIKAN  LISÄMAKSUOSUUDEN  VARAAMINEN  VUODEN
2019 TALOUSARVIOON
Khall § 131
4.11.2019
Liite nro 40

Sote-kuntayhtymä  Saarikan  yhtymävaltuusto  on  päätöksellään
13/2019 (liite  40)  lisännyt  Kivijärven maksuosuutta  vuodelle  2019
yhteensä 100 000 €.

Kivijärven  kunnan  maksuosuuden  toteutuma  on  ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 2,8 meuroa (51,3 %), jossa on kasvua edelliseen
vuoteen nähden 5,3 %. Oman toiminnan menojen toteutuma on 2,3
meuroa  (51,7  %).  Muutos  edelliseen  vuoteen  on  6,9  %.  Mm.
kotihoidon,  vanhusten  ja  vammaisten  asumispalvelujen,
ilmaisjakelun ja lyhytaikaisen osastohoidon menot ovat toteutuneet
talousarviossa arvioitua suurempana. Erikoissairaanhoidon menojen
toteutuma  on  0,6  meuroa  (49,9  %).  Muutos  edelliseen  vuoteen
nähden on -0,3 %.

Kivijärven  osalta  määrärahalisäys  kohdistuu  käytännössä
kotihoitoon ja ikäihmisten palveluasumiseen. Kotihoidon käynnit ovat
kasvaneet 19,7 %.

Lisäksi henkilöstömitoituksen tarkistaminen nostaa Hopearannan ja
Wallesmannin kustannuksia.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 100 000 € lisämäärärahan
myöntämistä  vuoden  2019  talousrvion  kohtaan  Sote-
yhtymävaltuusto 4302 027 000.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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RAJATUN TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN RAVITSEMUSPÄÄLLIKÖLLE
Khall § 132
4.11.2019

Järvenhelmen  lounasravintolan  ravitsemuspäällikölle  on  tarpeen
myöntää  rajattu  tilinkäyttöoikeus  tallettaa  käteistä  rahaa  kunnan
tilille.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  myöntää  ravitsemuspäällikkö  (  )  rajatun
tilinkäyttöoikeuden tallettaa rahaa Kivijärven kunnan tilille FI79 4761
0010 0157 75.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                   Kirjanpitäjä
Tiedoksi                    Ravitsemuspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN VARAHENKILÖN MÄÄRÄÄMINEN
Khall § 133
4.11.2019

Teknisen osaston toimistosihteeri  vaihtuu ja samassa yhteydessä
on määriteltävä uudelleen teknisen johtajan varahenkilö. Teknisellä
osastolla ei  ole muuta teknisen koulutuksen saanutta henkilöstöä
kuin kunnaninsinööri.

Hallintosäännön 3.3 § mukaan

Toimielimen alaisen toiminnan johtamisesta vastaa osastonjohtaja,
joita  ovat  kunnanjohtaja  hallinto-osastolla,  sivistysjohtaja
sivistysosastolla ja tekninen johtaja teknisellä osastolla.

Varahenkilön  kunnanjohtajalle  määrää  kunnanvaltuusto  ja
osastonjohtajalle kunnanhallitus.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että teknisen johtajan varahenkilönä toimii
kunnanjohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                  Kunnanjohtaja
                               Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN NILIAITTA-PROJEKTIIN
Khall § 134
4.11.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt päätöksellään 28.8.2019
erityisavustuksen  Kivijärven  matkailualueen  kehittämiseen  ajalle
18.6.2019-30.9.2021  ja  tehnyt  maksatuspäätöksen  17.9.2019.
Määräraha  on  myönnetty  momentilta  Valtionavustus    yritysten
kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

Määrärahan  suuruus  on  200 k€,  josta  on  jo  suoritettu  Kivijärven
kunnalle 80 k€. Toinen erä 60 k€ maksetaan, kun Kivijärven kunta
on  esittänyt  valtionavustukseen  hyväksyttäviä  kuluja  syntyneen
vähintään  70  %  hankkeen  kokonaiskustannuksista.  Kolmas  erä
maksetaan hyväksyttyjen kustannusten toteutuman perusteella, kun
ministeriö  on  vahvistanut  erityisavustuksen  määrän.
Kunnanvaltuusto on myöntänyt kuntaosuutena hankkeeseen 66 500
€. Hankkeen kokonaisrahoitus on siten yhteensä enintään 266 500
€.

Kyse  on  Kivijärven  kunnan  maille  kaavoitetun  rakennuksen
tuotekehitysprojektista,  jossa  syntyvä  Niliaitta-rakennus  tulee
kunnan  omistukseen  vähintään  kolmen  vuoden  ajaksi.  Tuona
aikana  rakennusta  vuokrataan  matkailijoille  markkinahintaan.
Projektin  varoista  otetaan  kantaa  kunnan  määräaikaisesta
osallistumisesta  matkailun  keskusvaraamoon  ajanmukaisen
toimintakonseptin  luomiseksi  Witas-alueen  matkailuyritysten
käyttöön.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja
Pekka  Helppikangas,  toimitusjohtaja  (  ),  matkailupäällikkö  (  )  ja
tekninen johtaja ( ) sekä kunnanhallituksen nimeämät edustajat.

Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö, rakennusinsinööri (
).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus  nimesi  edustajiksieen  ohjausryhmään  Erkki
Leppäsen ja Risto Holmin

Tiedoksi                Valitut
                             Projektipäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
Khall § 135
4.11.2019

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 10 / 22.10.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjan  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä  ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 51 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT
Khall § 136
4.11.2019

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.05.2018 8,30% 21 15

30.06.2018 10,40% 29 16

31.07.2018 11,10% 29 19

31.08.2018 9,00% 21 18

30.09.2018 9,20% 25 15

30.11.2018 10,40% 23 22

31.12.2018 11,30% 26 23

31.01.2019 11,6 % 26 20

30.04.2019 9,8 % 24 15

31.05.2019 8,3% 21 12

30.06.2019 8,0% 18 14

31.07.2019 10,1% 20 20

31.08.2019 9,3% 20 17

30.09.2019 10,1% 22 18

Saapuneet asiakirjat:

• Kunnanjohtajan päätös  1/2019 Vapaa-aikaohjaajan valinta
• Kunnanjohtajan  päätös  3/2019  Niliaitta-projektin

projektipäällikön valinta
• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 4 / 23.9.2019
• Pohjoisen  Keski-Suomen  rakennemallihankkeen

ohjausryhmän pöytäkirja 1 / 17.9.2019
• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  tuotannon  palveluiden

tuottavuuden nostaminen – Maakunnallinen yhteistyö
• SoTe  kuntayhtymän  yhtymävaltuuston  pöytäkirja  2  /

26.9.2019
• SoTe  kuntayhtymän  yhtymävaltuuston  26.9.2019

pöytäkirjanote  §13:  SoTe  kuntayhtymän  tammi-kesäkuun
2019 osavuosikatsaus

• SoTe  kuntayhtymän  yhtymähallituksen  pöytäkirja  8  /
26.9.2019

• SoTe  kuntayhtymän  yhtymähallituksen  pöytäkirja  9  /
17.10.2019

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  valtuuston  pöytäkirja  2  /
4.10.2019

• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja  13 /
18.9.2019

• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja  15 /

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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9.10.2019
• Keski-Suomen  liitto,  Maakuntahallitus:  Pöytäkirja  8  /

27.09.2019

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MULTIAN KUNNAN JÄSENYYS SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNASSA JA 
KUNTIEN YHTEISEN JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN LAUTAKUNTASOPIMUKSEN 
HYVÄKSYMINEN
Khall § 137
4.11.2019
Liite nro 41

Sydän-Suomen  jätelautakunta  toimii  Sammakkokangas  Oy:n
alueella  kuntien  jätelain  §  23  mukaisena  yhteisenä
jätehuoltoviranomaisena.

Jätelautakunta  päättää  toimialueellaan  jätelain  mukaisista
jätehuollon  viranomaisasioista  ja  vastaa  alueellisen  jätehuollon
järjestämisen  tasosta.  Jätelautakunnan  jäsenkuntia  ovat
Kannonkoski,  Karstula,  Kinnula,  Kivijärvi,  Petäjävesi,  Pihtipudas,
Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

Äänekosken kaupungilla on lautakunnassa kaksi jäsentä ja muilla
jäsenkunnilla jäseniä on yksi. Lautakunnan puheenjohtajana toimii
vastuukunnan  eli  Saarijärven  nimeämä  jäsen  ja
varapuheenjohtajana  toimii  Äänekosken  kaupungin  nimekämä
jäsen.

Multian  kunta  on  käynyt  neuvotteluja  Sammakkokangas  Oy:n
kanssa  jätehuollon  järjestämisestä  ja  se  on  siirtämässä  kaikki
palvelutehtävät  kuntien  yhteiselle  jäteyhtiölle.  Multian
kunnanvaltuusto  on  10.4.2018  §  24   tehnyt  päätöksen  yhtiön
osakassopimuksen hyväksymisestä.

Kuntien  yhteisen  jäteyhtiön  Sammakkokangas  Oy:n  osakkuuden
myötä  myös  Multian  viranomaistehtävät  ovat  siirtymässä jätelain
mukaisesti alueelliselle jätelautakunnalle. Jätelautakunnan sopimus
on  uuden  jäsenen  myötä  päivitettävä  ja  voimassa  olevan
lautakunnan sopimuksen mukaisesti  kuntien tulee hyväksyä uusi
jäsen jätelautakuntaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  Multian  jäsenyyden  sekä  liitteen  41
olevan Sydän-Suomen jätelautakuntasopimuksen 1.1.2020 alkaen.

Uusi  sopimus  korvaa   nykyisen  1.1.2019  voimaan  tulleen
lautakuntasopimuksen.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                Sydän-Suomen jätelautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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IT-HENKILÖN TUKIPALVELUSOPIMUS JOKI-ICT OY
Khall § 138
4.11.2019
Liite nro 42

Kivijärven kunta on yksi Joki-ICT Oy:n omistajakunnista, joille yhtiö
toimittaa in-house-periaatteella IT-tuen.

Liitteenä  42  on  tukipalvelusopimus,  jolla  sovitaan  palvelun
tuottamisesta kunnan tarpeisiin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus solmii tukipalvelusopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi               Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS VERKON VALVONTA- JA YLLÄPITOPALVELUSTA JOKI-ICT OY
Khall § 139
4.11.2019
Liite nro 43

Kivijärven kunta on yksi Joki-ICT Oy:n omistajakunnista, joille yhtiö
toimittaa in-house-periaatteella IT-tuen.

Yhtiö  toimittaa  kunnalle  sopimusperusteisesti  verkon valvonta-  ja
ylläpitopalvelut.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  solmii  liitteen  43  mukaisen  verkon  valvonta-  ja
ylläpitopalvelupasopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi        Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OFFICE 365 LISENSSIEN HANKKIMINEN
Khall § 140
4.11.2019
Liite nro 44

Kivijärven  kunnan  in-house-yhtiö  Joki-ICT  Oy  toimii  Microsoft
Silver-partnerina  ja  toimittaa  Microsoft-lisenssejä,
pääkäyttäjätukipalveluja  sekä  opastusta  sopivien  lisenssien
hankintaan.

Microsoft  365-palvelut  tuotetaan  Microsoftin  omilta  alustoilta.
Valittavana  ovat  sopivat  O365  palvelupaketit  organisaation  eri
käyttäjäryhmille  tarpeiden  mukaan.  Pakettiin  liittyy  suojaohjelma
kalasteluviesteiltä  ja salattu sähköpostiohjelma.

Joki-ICT Oy:n tarjous on liitteenä 44.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  hankkia  kunnan  tarpeita  vastaavat
tietoturvalliset paketit henkilöstön käyttöön liite 44.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hankkia Office365.

Muilta osin hankinnasta sovitaan myöhemmin.

Tiedoksi              Joki-ICT Oy / ( )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO 2020
Sivltk § 83
22.10.2019
Liite 25

Kuntalain  mukaisesti  valtuuston  on  vuoden  loppuun  mennessä
hyväksyttävä  kunnalle  seuraavaksi  kalenterivuodeksi  talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma  kolmeksi  tai  useammaksi  vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.8.2019 antanut vuoden 2020
talousarvion laatimista varten seuraavat ohjeet:

Kunnanhallitus päättää

1. antaa  vuoden  2020  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa:

hallinto-osasto      555 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 5 578 000 €
sivistysosasto   1 522 000 €
tekninen osasto                                     269 000 €  

yhteensä      7 924 000 €.

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on  0 euroa.

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille 2020  -  2022  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 26.08.2019 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
• 30.09.2019 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 21.10.2019 kunnanvaltuuston talousarvioiltakoulu
• 04.11.2019 osastojen talousarvioesitykset hallitukselle
• 11.11.2019  kunnanvaltuustokäsittely veroprosentit
• 02.12.2019 kunnanhallituksen  talousarvioesitys

valtuustolle
• 16.12.2019 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

Sivistysosaston ulkoisten käyttötalouden nettomenojen raamiksi on
asetettu  1  522  000  euroa (vrt.  1  597  000  v.  2019).
Talousarvioehdotuksessa ulkoiset  käyttötalouden nettomenot  ovat
1  554  640  euroa.  Raami  ylittyy   32  640  e,  syynä  pääasiassa
varhaiskasvatukseen  tarvittavat  määrärahat  /  päivähoitotarpeen
lisääntynyt kysyntä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Investointeihin vuodelle 2020 sivistysosasto esittää

1) Nuppukumpu, leikkikenttä kalusteineen ja portaikko 15 000 e
2) Nuppukumpu, sisäremontti + kalusteet 10 000 e
(Nuppukumpuun v. 2019 varattu raha käyttämättä)
3) Nuorisotila, remontointi 15 000 e
4) Koulukuljetuskalusto 30 000 e
5) Kuntotuvan keittiön kaapit ja grillikatos   7 000 e
6) Esi- ja perusopetuksen ICT-hankinnat 10 000 e

Sivistysosaston  talousarvioehdotus  on  liitteenä.  Vastuuhenkilöt
esittelevät omat vastuualueensa talousarvioehdotukset tarkemmin
kokouksessa.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta käsittelee sivistysosaston talousarvioehdotuksen
2020 käyttötalouden ja investointien osalta ja esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle  ja  -valtuustolle  hyväksyttäväksi  liitteen
mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

Merkittiin, että ( ), ( ), ( ) ja ( ) poistuivat kokouksesta klo 19.48 tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.

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

Khall § 141
4.11.2019

Kunnanjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EVAKUOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 142
4.11.2019
Liite nro 45
(liite  salainen
julkisuuslain 24 § 8-k)

Evakuointi  on yksi  väestön suojaamiskeino. Evakuointi  käsitteenä
on tarkoitettu käytettäväksi laajassa merkityksessä. Suppeimmillaan
evakuointi  voi  koskea  esimerkiksi  yhden  talon  asukkaiden  ja
laajimmillaan  useiden  kuntien  tai  vielä  laajempien  alueiden  koko
väestön siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista
turvalliselle alueelle.

Evakuoinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten.
Velvoitteet sisältyvät pelastuslakiin, valmiuslakiin ja kunkin toimialan
omiin säädöksiin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  liitteen  45  mukaisen
evakuointisuunnitelman .

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN: STUDIO PUISTO ARKKITEHTIEN
SUUNNITTELUTARJOUS  NILIAITTA-TUOTEKEHITYSPROJEKTIN  ARKKITEHTI-,
PÄÄ- JA SISUSTUSSUUNNITTELUSTA
Khall § 143
4.11.2019
Liite nro 46

Projektipäällikkö kirjoittaa:

Matkailua  on  Kivijärvellä  kehitetty  pitkäjänteisesti  eteenpäin.
14.11.2016 Kivijärven kunta on hyväksynyt Peltokankaan alueelle
uuden  vapaa-ajankeskuksen  asemaakavan,  joka  mahdollistaa
kunnan  omistamien  maa-alueiden  kehittämisen.  Loma-
asuntoalueelle  on  laadittu  edellisen  hankkeen  (1.6.2017-28.218;
Kivijärven  vapaa-ajankeskuksen  asemakaava-alueella  sijaitsevan
loma-asuntoalueen  kehittäminen)  puitteissa  Studio  Puisto
Arkkitehtien  toimesta  tehty  elämyksellinen,  pohjoismaiseen
traditioon  pohjautuva  tilakonsepti  uudenlaisesta  loma-asumisesta
sekä visio alueen kehittämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään 28.8.2019 myöntänyt
erityisavustuksen  Kivijärven  matkailualueen  kehittämiseen  ajalle
18.6.2019-30.9.2021  ja  tehnyt  maksatuspäätöksen  17.9.2019.
Määräraha  on  myönnetty  momentita  Valtionavustus  yritysten
kansainvälistymiseen  ja  yrittäjyyden  edistämiseen.
Kunnanvaltuuusto on myyöntänyt hankkeeseen kuntaosuuden.

Tämän  hankkeen  puitteissa  on  tarkoitus  rakentaa  alueelle
tuotekehitysprojektina  Studio  Puisto  Arkkitehtien  laatiman  alueen
kokonaissuunnitelman pohjalta niliaittatyyppinen loma-asunto, joka
tulee  kunnan  omistukseen.  Hankkeessa  saadaan  tieto  koko
prosessista  kustannuspohjaisesti,  minkä  jälkeen  investoijille
voidaaan  konkreettisesti  kuvat  alueen  ansaintalogiikka  ja  mallin
monistamisen kustannukset.

Pitkän  tähtäimen  tavoite  on  Kivijärven  vapaa-ajankeskuksen
syntyminen:  loma-asuntojen  ja  monipuolisia  palveluja  tarjoavan
hyvinvointikeskuksen  rakentaminen  vaiheittain.  Rakentamisen  on
tarkoitus  tapahtua  yhteistyössä  kiinnostuneiden  rakennusalan
yritysten kanssa. Yritykset osallistuvat osaltaan pilottihankkeeseen
ja tarkoituksensa on saada verkosto investoijien käyttöön. Hanke
käynnistyy  Studio  Puiston   asiantuntijakonseptilla,  joka  sisältää
arkkitehti-,  pää-  ja  sisustussuunnittelun.  Studio  Puisto  osallistuu
myös  valvoja/rakennuttajakonsultin  valintaan  ja
urakkaneuvotteluihin. Studio Puiston suunnittelutarjous on 45.000,-
€ + alv.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  Studio  Puiston  liitteen  46  mukaisen
tarjouksen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Projektipäällikkö ( ) selosti asiaa kunnanhallitukselle.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Projektipäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEOLLISUUSTILAN VUOKRAAMINEN LAADULLA OY:LLE
Khall § 144
4.11.2019
Liite nro 47

Liitteenä  47  on  esitys  vuokrasopimukseksi  koskien  Puuniemen
teollisuuskiinteistöllä  sijaitsevasta  varasto-  ja  tuotantontilana
toimivasta 252 neliömetrin suuruisesta teollisuustilasta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia  liitteen  47  mukaisen
vuokrasopimuksen

Päätös:

Antti Urpilainen poistui kokouksesta esteelllisenä klo 21.35.

Asia  jätettiin  pöydälle  seuraavaan  kokoukseen  lisäselvityksiä
varten.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


