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KOKOUSAIKA Maanantaina 10.01.2022 klo 18.30 – 22.26 

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj Hämäläinen Ossi, vj.

x Martinmäki Martti, 1. vpj. Kotilainen Henri, vj.

x Kauppinen Asko, 2. vpj. Kinnunen Markku, vj.

x Hautanen Maire Leppänen Aune, vj.

x Holm Kari Sepponen Leena, vj.

x Piispanen Hanne-Mari Kainulainen Nelli, vj.

x Sarén Riitta Karstinen Orvokki, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Hakkarainen Olavi,  kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
( ), kirjanpitäjä, poistui kokouksesta klo 20.22
( ), rehtori, poistui kokouksesta klo 19.45

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 1

ASIAT § 3 - 12

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 2

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  12.01.2022
Allekirjoitukset

Martti Martinmäki Riitta Sarén

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  17.01.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 1
10.1.2022

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 § 2
10.1.2022

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  10.12 mukaan  pöytäkirja
tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.  Puheenjohtajan  ja
pöytäkirjantarkastajien  on  allekirjoitettava  sekä  pöytäkirjan
kansilehti  että  tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan
osoittava merkintänsä.

Kunnanhallituksen  kokouksen  9.12.2021   §  215    toiseksi
pöytäkirjantarkastajaksi  valitaan  pöytäkirjantarkastaja  Asko
Kauppisen tilalle jääviyssyiden vuoksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Martti  Martinmäen ja  Riitta  Sarénin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus  valitsi  Martti  Martinmäen  tarkastamaan
kunnanhallituksen päätös 215/2021.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2022

Khall § 3
10.1.2022

Kivijärven kunnan hallintosäännön 7.1 koskee kokousmenettelyä.
Hallintosäännön § 79 mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten
kokoustensa  ajan  ja  paikan.  Kokous  pidetään  myös,  milloin
puheenjohtaja  katsoo  kokouksen  tarpeelliseksi  tai  enemmistö
toimielimen  jäsenistä  tekee  puheenjohtajalle  esityksen  kokouksen
pitämisestä  ilmoittamansa  asian  käsittelyä  varten.  Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Hallintosäännön   80  §:n 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 päivää ennen kokousta. 

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 84 / Varajäsenen kutsuminen

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. 

Koska kunnan hallitustyöskentelyä on jaettu  kunnanhallituksen ja
toimialahallituksina  toimivien  lautakuntien  kesken,  tulee
kunnanhallituksen päätettäväksi lukumääräisesti vähemmän asioita
kuin tähän asti, minkä vuoksi harvemmalla kokoustahdilla kyetään
käsittelemään  esille  tulevat  asiat  ja  saavutetaan  samalla  myös
kokouspalkkioissa säästöjä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että sen kokoukset pidetään vuonna 2022
pääsääntöisesti  jokaisen  kuukauden  ensimmäinen  maanantai
alkaen klo 18.30 ja tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

10.01.2022 5

Kokouskutsut toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostitse
neljä (4) päivää ennen kokousta.  Kokouskutsu lähetetään myös
kunnanvaltuuston  puheenjohtajalle,  I  varapuheenjohtajalle  ja  II
varapuheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON  JA  KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ
PITÄMINEN  VUONNA 2022        

Khall § 4
10.1.2022

Kuntalaki 139 § / Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle

Päätöksen  tiedoksiantoon  asianosaiselle  sovelletaan,  mitä
hallintolain  59  §:ssä  säädetään  tavallisesta  tiedoksiannosta  ja
sähköisestä  asioinnista  viranomaistoiminnassa  annetun  lain
(13/2003)  19  §:ssä  säädetään  tavallisesta  sähköisestä
tiedoksiannosta.

Kuntalaki 140 § / Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston,  kunnanhallituksen  ja  lautakunnan  sekä  kuntayhtymän
58  §:n  1  momentissa  tarkoitetun  toimielimen  pöytäkirja  siihen
liitettyine  oikaisuvaatimusohjeineen  tai  valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia
on  kokonaan  salassa  pidettävä,  pöytäkirjassa  julkaistaan
ainoastaan  maininta  salassa  pidettävän  asian  käsittelystä.
Pöytäkirjassa  julkaistaan  ainoastaan  tiedonsaannin  kannalta
välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on
poistettava  tietoverkosta  oikaisuvaatimus-  tai  valitusajan
päättyessä.

Kunnan  jäsenen  ja  137  §:n  2  momentissa  tarkoitetun  kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalaki 141 § / Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Päätökseen,  josta  saa  tehdä  oikaisuvaatimuksen,  on  liitettävä
oikaisuvaatimusohjeet.

Päätökseen,  josta  saa  tehdä  kunnallisvalituksen,  on  liitettävä
valitusosoitus.

Päätökseen,  josta  ei  saa  tehdä  oikaisuvaatimusta  eikä
kunnallisvalitusta,  on  liitettävä  ilmoitus  muutoksenhakukiellosta.
Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu.

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallituksen kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään
vuonna 2022 yleisesti  nähtävillä  kunnanvirastolla  kokousta
seuraavana  maanantai  klo  9.00  –  15.00  sekä  julkaistaan
kunnan internet -kotisivulla

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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2. Kunnanvaltuuston kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään
vuonna  2022  yleisesti  nähtävillä  kunnanvirastolla
kokouspäivän  jälkeen  viidentenä  kunnanviraston
aukiolopäivänä  klo  9.00  –  15.00  sekä  julkaistaan  kunnan
internet -kotisivulla.  

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN    

Khall § 5
10.1.2022

Kuntalain 108 § Kunnan ilmoitukset mukaan 

Kunnan ilmoitukset  saatetaan tiedoksi  julkaisemalla  ne  yleisessä
tietoverkossa,  jollei  salassapitoa  koskevista  säännöksistä  muuta
johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot
on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kunta voi yleisen tietoverkon käytön ohella päättää myös muusta
ilmoitustavasta.  Esimerkiksi  ammattihenkilöstöä  haettaessa
hakuilmoitus  voidaan  kohdistaa  oikealle  kohderyhmälle
ammattilehteen  pantavalla  ilmoituksella.  Valtuuston  kokouksista
ilmoitetaan  tavallisesti  myös  paikkakunnalla  leviävässä
sanomalehdessä.

Hallintolaki 62 a § Julkinen kuulutus

Jos  muun  lain  mukaan  asiakirja  on  annettava  tiedoksi  julkisella
kuulutuksella,  tiedoksianto  toimitetaan  julkaisemalla  kuulutus  ja
kuulutettava  asiakirja  yleisessä  tietoverkossa  viranomaisen
verkkosivuilla.  Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian
vaikutusalueen  sanomalehdessä  tai  muulla  viranomaisen
päättämällä tavalla.  Jos kuulutusta ei  voida tietoliikennehäiriöiden
tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi  julkaista viranomaisen
verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä.

Kuulutus  ja  kuulutettava  asiakirja  on  pidettävä  yleisessä
tietoverkossa  viranomaisen  verkkosivuilla  yleisesti  nähtävillä  14
vuorokautta.  Jos  asiakirjan  tiedoksisaannista  alkaa  kulua
muutoksenhakuaika  tai  muu  vastaanottajan  oikeuteen  vaikuttava
määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti
nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä,
missä  ja  mihin  ajankohtaan  saakka  asiakirja  pidetään  nähtävillä.
Kuulutuksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu
viranomaisen  verkkosivuilla  ja  todettava,  että  tiedoksisaannin
katsotaan  tapahtuneen  seitsemäntenä  päivänä  kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.  Jos  kuulutusta  ei  ole  voitu  julkaista
viranomaisen  verkkosivuilla,  kuulutuksessa  on  todettava
tiedoksisaannin  tapahtuneen  seitsemäntenä  päivänä  kuulutuksen
julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Valtuusto  päätti  vuoden  2021  talousarviossa,  että  kokouskutsut
julkaistaan  kunnan  kotisivuilla. Kunnan  muu  ilmoittelu  tapahtuu
kunnan  kotisivuilla  ja  erityisestä  syystä  poikkeuksellisesti  muulla
tavoin. Omana mediana hyödynnetään myös kantatie 58 ylittävää

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kevyenliikenteen siltaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  kunnan  ilmoittelu  tapahtuu  yleensä
kunnan  omassa  mediassa  ja  erityisestä  syystä  poikkeuksellisesti
muulla tavoin.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                     Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

Khall § 6
10.1.2022 
Liite nro 1

Kunnanvaltuusto  hyväksyi  13.12.2021 §  63 vuoden  2022
talousarvion  ja  vuosien  2023  –  2024   talous-  ja
toimintasuunnitelman.  

Täytäntöönpano-ohjeissa  painotetaan  talousarvion  sitovuutta.
Mikäli  menot  näyttävät  ylittyvän  toimintavuoden  aikana,  kate
ylityksiin etsitään ensisijaisesti osaston sisäisesti.

Talousarviomuutokset  on  esitettävä  valtuustolle  välittömästi,  kun
muutostarve on tiedossa.

Liite: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  vuoden  2022  talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet  liitteen nro 1  muodossa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                    Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 02.08.2021 / §32  TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 170
4.10.2021 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa
ryhtyä,  jos  oikaisuvaatimus  tai  valitus  käy  täytäntöönpanon
johdosta hyödyttömäksi.

Kunnanvaltuuston  kokouksen  02.08.2021   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 09.08.2021 ja kunnan kotisivulla 04.08.-
09.09.2021.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston  02.08.2021 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene valtuuston toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön lukuun ottamatta § 32:ta,
jonka täytäntöönpano tulee arvioitavaksi erikseen myöhemmin. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

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

Khall § 7
10.1.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus laittaa § 32 täytäntöön, koska päätös ei ole syntynyt
virheellisessä  järjestyksessä  eikä  mene  valtuuston  toimivaltaa
ulommaksi eikä ole muutoinkaan lainvastainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 15.11.2021 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 8
10.1.2022 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa
ryhtyä,  jos  oikaisuvaatimus  tai  valitus  käy  täytäntöönpanon
johdosta hyödyttömäksi.

Kunnanvaltuuston  kokouksen  15.11.2021   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 22.11.2021 ja kunnan kotisivulla 19.11. -
26.12.2021.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 15.11.2021 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene valtuuston toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTEISTYÖSOPIMUS KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Khall § 9
10.1.2022
Liite nro 2

Hyvinvointialueen valmistelussa tulee siirtyvät  sopimukset saattaa
kirjalliseen  muotoon.  Liitteenä  2  on  kirjallinen  yhteistyösopimus
kuntouttavan  työtoiminnan  järjestämisestä,  joka  allekirjoitettuna
välitetään sopimuksenhallintajärjestelmän kautta  hyvinvointialueen
valmistelun tietoon.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 yhteistyösopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi              Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN OSASTON OSASTONJOHTAJUUDEN HOITAMINEN 17.1.2022 LUKIEN

Khall § 10
10.1.2022
Liitteet 3-4
SALAINEN

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HALLINTO-OSASTON HENKILÖSTÖRESURSOINTI

Khall § 11
10.1.2022

Päätös: 

Kunnanhallitus  päätti  käynnistää  rekrytointiprosessin  hallinto-
osaston  toimistohenkilökunnan lisäämiseksi niin, että asia on esillä
kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Toimeksi             Kunnanjohtaja

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENTEN MÄÄRÄN TÄYDENTÄMINEN

Khall § 12
10.1.2022

Keskusvaalilautakunnan  sihteeri  on  ilmaissut  huolensa
keskusvaalilautakunnan  jäsenten  riittävyydestä  aluevaaleissa,
joissa  runsaan  ehdokasasettelun  ja  toisaalta  päiväsaikaan
sijoittuvien  kokousajankohtien  vuoksi  on  haasteellista  saada
keskusvaalilautakunta päätösvaltaiseksi.

Vaalilain 14.1 § mukaan jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai
esteellinen,  saa  kunnanhallitus  tarvittaessa  määrätä  väliaikaisen
varajäsenen keskusvaalilautakuntaan. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  väliaikaisia  varajäseniä
keskusvaalilautakuntaan.

Päätös:

Kunnanhallitus  valitsi  sijaantulojärjestyksessä
keskusvaalilautakunnan  väliaikaisiksi  varajäseniksi  (  )  ja  Olavi
Hakkaraisen.

Tiedoksi                Valitut
                              Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


