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§ 151 VAALITOIMIKUNTA EDUSKUNTAVAALEISSA 2023

§ 152 VAALILAUTAKUNTA EDUSKUNTAVAALEISSA 2023

§ 153 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 

§ 154 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN 

YHTEISPALVELUVERKOSTON (TYP) JOHTORYHMÄÄN 1.1.2023 ALKAEN

§155 JATKOAJAN  HAKEMINEN  BUSINESS  FINLANDILTA  KIVIJÄRVEN  

LÄMPÖLAITOSPROJEKTIIN

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 12.12..2022 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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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 poistui 
klo 20.17

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
Vesterinen Mika, tekninen johtaja  poistui klo 19.38
Janne Mäkinen, kirjanpitäjä, poistui klo 20.17
Pirkko Oinonen, sivistysjohtaja, saapui klo 19.00 ja poistui klo 20.17

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 136-

ASIAT § 138- 155

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 137 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen    Martti Martinmäki  § 141 Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  08.12.2022
Allekirjoitukset

Maire Hautanen Kari Holm 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 12.12.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 136
05.12.2022

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 § 137
05.12.2022

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.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Maire  Hautasen   ja  Kari  Holmin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EHDOTUKSEN  TEKEMINEN  ALUEHALLITUKSELLE  KIVIJÄRVEN  JÄSENIKSI

HYVINVOINTIALUEEN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN  

Khall § 44
28.3.2022

Aluehallitus pyytää kuntia tekemään esityksensä hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielimiin eli  nuorisovaltuustoon, vanhusneuvoston ja
vammaisneuvostoon.

Kivijärvelle  ei  ole  tullut  edustuksia  hyvinvointialueen  varsinaisiin
toimielimiin.

Kivijärven vanhusneuvosto esittää vaikuttamistoimielimeen(  )   ja
varaedustajaksi (   ).

(    )  on  toiminut  Kivijärven  edustajana   Saarikan
vammaisneuvostossa.

Keski-Suomen  nuorisovaltuustossakin  olevaa  Kivijärven
nuorisovaltuuston  edustaja  (   )  ehdotetaan  hyvinvointialueen
nuorisovaltuustoon.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää hyvinvointialueen

- vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi (   ) ja varalle (  )

- vammaisneuvostoon (   )

- nuorisoneuvostoon (   )

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi          Keski-Suomen hyvinvointialue

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

Khall § 138
05.12.2022

(   ) kirjoittaa:

Anon  eroa  vanhusneuvoston  /  Keski-Suomen  hyvinvointialueen
vanhusneuvoston  jäsenyydestä.  Tehtävän  hoitaminen  ei  onnistu
toivomallani  tavalla,  koska minulla ei  ole ajokorttia enkä siksi  voi
osallistua kokouksiin, jotka pidetään Jyväskylässä.

Kunnanjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanhallitus esittää hyvinvointialueen vanhusneuvostoon uudeksi
varsinaiseksi jäseneksi Eläkeliiton Kivijärven Yhdistyksen esittämää
(  )  sekä varaedustajaksi  (  ).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Keski-Suomen hyvinvointialue

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

05.012.2022 222

KUNNVALTUUSTON KOKOUKSEN 26.09.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall §  139
05.12.2022

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

Kunnanvaltuuston  kokouksen  26.09.2022  pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä  kunnanvirastolla    03.10.2022  ja  kunnankotisivuilla
29.09.2022-29.10.2022 , 31.10.2022- 09.11.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa,  että kunnanvaltuuston 26.09.2022 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene  valtuuston  toimivaltaa  ulommksi  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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SOPIMUS  KUNTIEN  KESKEN  KOSKIEN  KESKI-SUOMEN  PELASTUSLAITOS-

LIIKELAITOSTA

Khall § 140
5.12.2022
Liite 51-52

Keski-Suomen  kunnat  ovat  sopineet  yhteistoimintasopimuksella
Keski-Suomen  pelastuslaitoksen  johtokunnan  ja  sen  alaisen
liikelaitoksen  (Keski-Suomen  pelastuslaitos)  asettamisesta
alueellisen  pelastustoimen  järjestämisestä  varten.  Keski-Suomen
pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus on ollut voimassa 1.1.2004
lähtien ja se on uudistettu vuonna 2009.

Pelastustoimen  järjestämisestä  annetun  lain  mukainen
pelastustoimen  järjestämisvastuu  siirtyy  lainsäädännön  nojalla
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

Koska  kuntien  välisessä  pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksessa ei ole otettu huomioon tilannetta, jossa
pelastustoimen  järjestämisvastuu  siirtyy  lainsäädännön  nojalla
kolmannen tahon vastattavaksi, Keski-Suomen kuntien kesken on
tässä yhteydessä tarpeen sopia tietyistä asioista. 

Sovittavia asioita ovat muun muassa Keski-Suomen Pelastuslaitos-
liikelaitoksen,  sen  johtokunnan  ja  virkojen  lakkauttaminen,
sopijakuntien vastuu yhteistoimintasopimuksen mukaisten tehtävien
hoitamisessa mahdollisesti  aiheutuvien vahinkojen kustannuksista
ja  muista  mahdollisista  maksuvelvoitteista,  tilivuoden  2022
tilinpäätöksen  ja  vuonna  2023  tehtävän  taloudellisen
loppuselvityksen  käsittely  sekä  taloudellisen  loppuselvityksen
osoittaman yli- tai alijäämän jyvittäminen kuntien kesken. 

Lisäksi sovitaan yhteistoimintasopimuksessa määriteltyjen tehtävien
hoitamisen  ja  yhteistoimintasopimuksen  voimassaolon
päättymisestä  huomioiden  yhteistoimintaan  ja
yhteistoimintasopimukseen  perustuvien  vastuiden  ja  velvoitteiden
loppuun  suorittaminen  sopimuksessa  tarkemmin  määritellyn
mukaisesti. 

Liitteenä 51 on pelastustoimen yhteistoimintasopimus 2009.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

- valtuusto hyväksyy liitteenä 52 olevan sopimuksen Keski-Suomen
pelastuslaitos-liikelaitoksesta

- sopimukseen voidaan tehdä allekirjoitusvaiheessa teknisluonteisia
korjauksia ja täydennyksiä

Päätös:Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N JA KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT
OY:N SULAUTUMINEN
Khall §  141
05.12.2022
Liite 53

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n puheenjohtaja kirjoittaa:

Keski-Suomen Verkkoholding Oy on kuntien omistama yhtiö, joka
100 %:n tytäryhtiönsä Keski-Suomen Valokuituverkot  Oy:n kautta
rakentaa  ja  hallinnoi  omistajakuntiensa  alueella  olevia
valokuituverkkoja ja tuottaa niiden yhteydessä tarvittavia palveluita.

Sulautuminen 
Yhtiörakenteen  rahoitusta  aikanaan  suunniteltaessa  päädyttiin
konsernirakenteeseen,  jossa  kuntien  omistus  toiminnalliseen
yhtiöön  järjestettiin  holdingyhtiön  kautta.  Järjestelyn  taustalla  oli
ajatus,  jossa  hankkeen  rahoitus  järjestetään  ulkopuolisen
rahoittajan  kautta.  Yhtiöiden  toimintaympäristö  on  kuitenkin
muuttunut  merkittävästi  perustamisajankohdasta.  Tämän  päivän
operatiiviseen toimintamalliin  holdingyhtiörakenne on tarpeeton ja
se lisää hallinnollisia  kustannuksia  tuomatta  mitään toiminnallista
lisäarvoa.  Yhtiöiden  hallintorakennetta  pohdittaessa  ovat
molempien  yhtiöiden  hallitukset  tulleet  johtopäätökseen,  että
tarvetta erilliselle konsernirakenteelle ei enää ole ja toiminnallisesti
sekä  taloudellisesti  on  kustannustehokkainta  yhdistää  yhtiöiden
toiminta. Keski-Suomen Verkkoholding Oy omistaa Keski-Suomen
Valokuituverkot  Oy:n  100  %:sti,  joten  yhdistäminen  on
tarkoituksenmukaisinta  suorittaa  osakeyhtiölain  mukaista
tytäryhtiösulautumismenettelyä  käyttäen,  jossa  Keski-Suomen
Valokuituverkot  Oy  sulautuu  emoyhtiöönsä  Keski-Suomen
Verkkoholding Oy:öön.

Osakeyhtiölain  mukainen  sulautuminen  on  niin  kutsuttu
yleisseuraanto, jossa sulautuvan yhtiön varat ja velat sekä vastuut
ja  velvoitteet  siirtyvät  sellaisenaan  vastaanottavalle  yhtiölle.
Sulautumismenettelystä  on  säädetty  osakeyhtiölain  16  luvussa.
Mikäli sulautuminen tehdään elinkeinoverolain 52b §:n mukaisesti,
sulautuvan  yhtiön  ei  katsota  verotuksessa  purkautuvan  eli
sulautuminen on tällöin  veroneutraali  toimenpide.  Sulautumisessa
kaikki  Keski-Suomen Valokuituverkot  Oy:n toiminta siirtyisi  Keski-
Suomen Verkkoholding Oy:lle. Samassa yhteydessä Verkkoholding
Oy:n  nimi  muutetaan  (tai  se  rekisteröi  aputoiminimen)  Keski-
Suomen Valokuituverkot Oy:ksi. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n
hallituksen  ja  KeskiSuomen  Valokuituverkot  Oy:n  hallituksen
yhdessä laatiman sulautumissuunnitelma on liitteenä 1.

Saneerausohjelman muutos 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Keski-Suomen Verkkoholding Oy:llä on voimassa oleva 31.12.2020
Pohjanmaan  käräjäoikeuden  vahvistama  yrityssaneerausohjelma.
Mahdollisesta  sulautumisesta  on  oltu  yhteydessä
saneerausmenettelyn valvojaan, asianajaja Jussi Laakkoseen, joka
omalta osaltaan on hyväksynyt sulautumissuunnitelman ja laatinut
ehdotuksen  Pohjanmaan  käräjäoikeudelle  saneerausohjelman
muuttamisesta siltä  osin,  kun saneeraus-  ja sulautumismenettelyt
sitä edellyttävät. Saneerausohjelman muutosehdotus on liitteenä 2.
Saneerausohjelman muutokseen liittyvissä laskelmissa on päädytty
lopputulokseen,  että  sulautuminen  parantaa  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  maksukykyä  ja  sulautuminen  on  siltä  osin
perusteltua. Järjestelyn myötä yhtiöllä on paremmat mahdollisuudet
suoriutua saneerausohjelmasta. 

Sulautuminen kuntaomistajan ja velkojan näkökulmasta

Omistajakunnat  ovat  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  ainoita
saneerausohjelman  mukaisia  velkojia.  Sulautuminen  tai
saneerausohjelman  muutos  ei  muuta  saneerausohjelman
maksuohjelmaa.  Sulautumisella  parannetaan  yhtiön  selviytymistä
saneerausohjelmasta. 

Omistajakuntien  saatavien  vakuutena  on  nyt  Keski-Suomen
Valokuituverkot Oy:n luovuttamat yrityskiinnitykset. Yrityskiinnitykset
siirtyvät  emoyhtiön  vastattavaksi  samalla  kun  liiketoimintakin  eli
kiinnitykset seuraavat tosiasiallista liiketoimintaa. Näin ollen niiden
vakuusarvon voitaneen katsoa säilyvän ennallaan. 

Korkeimman hallinto-oikeuden 13.11.2020 antamassa ratkaisussa,
taltio nro 4221, on selvitysten johtopäätöksissä todettu, että Multian
kunnan  antamaa takausta,  Keski-Suomen Verkkoholding  Oy:n  ja
Keski-Suomen  Valokuituverkot  Oy:n  perustamista  sekä
Kuntarahoitus Oyj:ltä otetun lainan nostamista ja antamista Keski-
Suomen  Valokuituverkot  Oy:n  toiminnan  rahoitukseksi  voidaan
tarkastella  yhtenä  kokonaisuutena.  Tästä  voitaneen
johtopäätöksenä  todeta,  että  tarkasteltaessa  nyt  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  ja  Keski-Suomen  Valokuituverkot  Oy:n
yhdistymistä, voidaan niitä tarkastella kuntien näkökulmasta yhtenä
kokonaisuutena ja siten vaikka tytäryhtiön varallisuus siirtyy emon
velkojen kattamiseksi, ei se kuitenkaan kokonaisuutena muuta niin
omistajakuntien  asemaa  julkisen  sektorin  toimijana  yhtiön
omistajana,  kun  niiden  asemaa  yhtiön  velkojina.  Sulautumisen
yhteydessä ei synny uutta taloudellista tukea yhtiöille ja toisaalta ei
myöskään  tapahdu  saneerausohjelmasta  poikkeavaa  velkojen
anteeksiantoa.  Kun  yhtiöitä  tarkastellaan  yhtenä  kokonaisuutena,
voidaan  todeta,  että  tässäkään  kohdin  ei  yhtiön  näkemyksen
mukaan  järjestelyyn  liity  omistajakuntien  taholta  kiellettyä
valtiontukea yhtiölle.  Liitteenä 3 on Keski-Suomen Verkkoholding
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Oy  pyytämä  asiantuntijalausunto,  sisältyykö  mahdolliseen
sulautumiseen  sellaisia  elementtejä,  jotka  tulisi  ottaa  huomioon
tulkittaessa  kielletyn  valtiontuen  säännöksiä.  Lausunnon  mukaan
suunniteltu  sulautuminen  ei  sisällä  sellaisia  elementtejä,  joissa
muodostuisi kuntien antamaa taloudellista tukea yhtiölle.

Osakeyhtiölain  mukaan  tytäryhtiösulautumisesta  voitaisiin
vastaanottavassa  yhtiössä  päättää  hallitustasolla.  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  hallitus  on  kuitenkin  linjannut,  että  hallitus
siirtää  asiasta  päättämisen  yhtiökokoukselle,  jotta  jokaista
omistajakuntaa kuullaan riittävästi  ja  että  kukin omistajakunta voi
itsenäisesti päättää, hyväksyykö se sulautumisen ja siihen liittyvät
oheistoimenpiteet. Ennen asian viemistä yhtiökokouskäsittelyyn on
kuitenkin  syytä  saada  varmuus  siitä,  että  kaikki  osakkaat
hyväksyvät suunnitellun järjestelyn. 

Osakassopimuksen päivittäminen 

Alkuperäinen  osakassopimus  on  vuodelta  2014  ja  se  on  tehty
yhtiön perustamistilanteeseen ja siihen on tehty vähäisiä muutoksia
omistajien  lisääntyessä.  Sopimuksen  tarkoituksena  on  ollut
määritellä  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  rooli  holding
muotoisena  konsernin  emoyhtiönä,  jonka  ainoa  toiminnallinen
tarkoitus  on  ollut  omistaa  Keski-Suomen  Valokuituverkot  Oy:tä.
Sopimuksessa  on  myös  määritelty  omistajakuntien  takaajaroolia
yhtiön  rahoitukseen  liittyen.  Sittemmin  omistajakuntien  asema
yhtiöön  nähden  on  merkittävästi  muuttunut,  ja  ne  ovat  siirtyneet
takaajista  rahoittajiksi.  Lisäksi  nyt  suunniteltu  sulautuminen
muuttaisi merkittävässä määrin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n
toiminnallista roolia sen muuttuessa holdingyhtiöstä operatiiviseksi
toimijaksi. Nykyisen osakassopimuksen taustatekijät ovat siten osin
jo  muuttuneet  ja  mahdollisen sulautumisen myöstä  ne muuttuvat
merkittävästi erityisesti yhtiön toiminnalliseen rooliin liittyen. Keski-
Suomen  Verkkoholding  Oy:n  hallitus  on  laatinut  päivitetyn
osakassopimusehdotuksen  (luottamuksellinen),  joka  on  tämän
kirjeen liitteenä 4.

Lopuksi 

Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  hallitus  on  linjannut,  että
sulautumishanketta  voidaan  viedä  eteenpäin  vain  siinä
tapauksessa, että kaikki omistajakunnat hyväksyvät sulautumisen ja
siihen  liittyvät  yhtiön  hallintoon  ja  osakassopimukseen  tehtävät
päivitykset.  Lisäksi  sulautumisen  edellytys  on,  että  kaikki
pantinhaltijat  hyväksyvät  yrityskiinnitysten  siirtymisen  emoyhtiön
vastuulle. Hallinnollisesti prosessiin on tarkoituksenmukaista ryhtyä
vasta  sen  jälkeen,  kun  kaikilta  osakkailta  on  saatu  suostumus
järjestelyyn. 
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Jotta  suunniteltu  järjestely  voidaan  käynnistää,  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  hallitus  pyytää  omistajakunnilta  päätöksiä
suunniteltuun järjestelyyn liittyen. 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy esittää omistajakunnilleen, että: 

-  ne  hyväksyvät  laaditun  sulautumissuunnitelman  sisällön  ja
ohjeistavat  yhtiökokousedustajaa  hyväksymään
sulautumissuunnitelman,
- hyväksyvät päivitetyn osakassopimuksen,
-  hyväksyvät  pantinhaltijoina  sulautumissuunnitelman  mukaisesti
yrityskiinnitysten siirtymisen Keksi-Suomen Valokuituverkot Oy:ltä,
Y  2556709-7,  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n,  Y  2619754-2,
vastattaviksi,
-  hyväksyvät  esitetyn  saneerausohjelman  muutoksen.  

Yhtiö toivoo, että omistajakuntien päätökset olisivat yhtiön tiedossa
31.12.2022 mennessä.

Liite 1 Sulautumissuunnitelma
Liite 1.1 Päivitetty yhtiöjärjestys
Liite 1.2 Taseiden yhdistyslaskelma
Liite 2 Päivitetty saneerausohjelma 
Liite  2.1   Pohjanmaan  käräjäoikeuden  päätös  20/44611
saneerausohjelman vahvistamisesta
Liite 3 Asiantuntijalausunto
Liite 4 Päivitetty osakassopimus (ei-julkinen)
Liite 5 Hyväksyntälomake saneerausohjelman muutokselle

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

- merkitsee tiedoksi sulautumissuunnitelman ja toteaa sulautumisen
kuuluvan yhtiöiden hallitusten toimivaltaan

- ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiöjärjestyksen

- päättää solmia osakassopimuksen

-  merkitsee  tiedoksi  yrityskiinnitysten  siirtyvän  sulautuvan  yhtiön
mukana vastaanottavan yhtiön vastattavaksi yleisseuraantona

-  hyväksyy  saneerausohjelman  valvojan  ehdotuksen
saneerausohjelman  muutokseksi  ja  valtuuttaa  kunnanjohtajan
allekirjoittamaan  käräjäoikeudelle  toimitettavan
hyväksymisasiakirjan saneerausohjelman muuttamiseksi

-  toteaa  ottaen  huomioon  liitteenä  olevan  lausunnon
valtiontukiarvioinnista ja  sen, että sulautuminen perustuu yhtiöiden
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hallitusten  yhtäpitäviin  päätöksiin,  ettei  sulautuminen  sisällä
valtiontukea . Liite 53

Päätös:

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Martti Martinmäki.

Kunnanhallitus  hyväksyi  yksimielisesti  päätösehdotuksen
puheenjohtajan selostuksen perusteella.
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PYYNTÖ NIMETÄ EDUSTAJA KEHITTÄJÄTIIMIIN

Khall §  142
05.12.2022

Aluekoordinaattori kirjoittaa: 

Kuntatiimi  päätti  kokouksessaan  1.11.2022  pyytää  Kehittämiyhtiö
Witaksesta irtautuvia  kuntia  sekä aluekehitysyhteistyöhön liittyvää
Kannonkosken  kuntaa  nimeämään  edustajan  Kehittäjiimiin.
Kehittäjätiimi  toteuttaa  Sydänsuomen  aluejohtamismallissa
Kuntatiimissä  tehtävien  strategisten  linjausten
toimeenpanotehtävää.  Kehittäjätiimi  muun  muassa  valmistelee
alueellisia  hankkeita  sekä  päätttää  alueellisten  hankkeiden
omarahoituksesta.  Omarahoitus  muodostuu  kuntien  vuosttain
myöntämästä kehittämisrahasta, joka Sydänsuomessa-alueella on
5 €/asukas.

Kuntatiimi  pyytää  nimeämään  edustajan  Kehittäjätiimiin  1.1.2023
alkaen.  Kehittäjätiimin  jäsenellä  on  rooli  sekä  alueellisista
hankkeista päätettäessä, että niitä vlimeisteltäessä. Kehittäjätiimin
jäsenen rooliin kuuluun myös tiedon tuominen kehittämistarpeista
yhteiseen valmisteluun.

Kehittäjätiimin puheenjohtajana toimii vuorovuosin  Kehittämisyhtiö
Karstulanseudun sekä Kehittämisyhtiö  Witas Oy:n toimitusjohtaja.
Kehittäjätiimi  kokoontuu  noin  kerran  kuukaudessa.
Kehittämisyhtiöiden ja kuntaedustuksen lisäksi Kehittäjätiimissä on
koulutussekotrin  osalta  JAMK:n  ja  POKEn  edustus  sekä
rahoituksen  edustajina  jäsen  Leader  Viisarista  sekä
asiantuntijajäsen Keski-Suomen liitosta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  elinvoimakoordinaattorin  kehittäjätiimin
edustajaksi Kivijärveltä.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi kehittäjätiimin edustajaksi Asko Kauppisen.

Tiedoksi              Aluekoordinaattori (  ) 

                           (   ) 
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SOPIMUS  KELAN  ETUUSTIETOJEN  LUOVUTTAMISESTA  TEKNISEN

KÄYTTÖYHTEYDEN AVULLA

Khall §  143
05.12.2022
Liite 54

Kela  toteaa  lähettämässään  viestissä,  että  sosiaali-  ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vuoksi on tarve
uudistaa  sopimus  Kelan  etuustietopalvelu  Kelmusta.  Samalla
otetaan käyttöön uusia valtuuksia. 

Muutoksen vuoksi kuntien työntekijöiden oikeudet saada nähtäväksi
tietoja  Kelan  etuustietopalvelu  Kelmusta  supistuvat
vuodenvaihteessa. Työtehtävästä riippuen kunnan työntekijällä voi
olla  oikeus  etuustietoihin  kotoutumispalveluiden  järjestämistä
varten. Lisäksi Kela toimittaa Kelmun kautta mm. työmarkkinatuen
ja lastenhoidontuen laskujen liitteet. 

Aikaisemman  sopimuksen  irtisanominen  Kuntien  aikaisemmat
sopimukset  Kelmun  käytöstä  irtisanotaan  tällä  ilmoituksella
päättymään 1.1.2023  lukien.  Uuden  sopimuksen  tekeminen  Uusi
sopimus Kelmun käytöstä solmitaan oheisella sopimuksella ja sen
liitteillä. 

Liitteenä  54  on  sopimus   KELAn  etuustietojen  luovuttamisesta

teknisen käyttöyhteyden avulla.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää solmia liitteen 54 mukaisen sopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SAARIJÄRVEN JA K-KUNTIEN VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMINEN

Khall §  144
05.12.2022

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava  vammaisneuvosto.  Vammaisneuvosto  voi  olla
useamman kunnan yhteinen.  Vammaisilla  henkilöillä  sekä heidän
omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä
edustus.  Kunnanhallituksen  on  huolehdittava  vammaisneuvoston
toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan
eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön,  asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä  toiminnoista  suoriutumisen  taikka  heidän
tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Hyvinvointialueet  aloittavat  toimintansa  1.1.2023  alkaen,  jonka
vuoksi  Saarikan  alueen  vammaisneuvoston  toiminta
nykymuodossaan  päättyy  30.12.2022.  Väestöpohja  huomioon
ottaen toimintaa on kuitenkin edelleen järkevää jatkaa alueellisena
yhteistyönä.  Kaikki  aiempaan  vammaisneuvoston  kokoonpanoon
kuuluneet kunnat ovat ilmaisseet halunsa yhteistyön jatkamiseen.
Vammaisneuvosto  on  lain  mukaan  asetettava  kunnan  koosta
riippumatta,  eli  ilman  yhteistyötä  jokaisen  kunnan  tulisi  itse
huolehtia  oman  vammaisneuvostonsa  asettamisesta  ja
hallinnoinnista. Aiemman vammaisneuvoston on asettanut Saarikan
kuntayhtymä. 

Saarikan  alueen  alueen  vammaisneuvosto  on  valmistellut
jatkotoimintaa  alueella  selvittämällä  alustavasti
yhteistyöhalukkuutta.  Nykyinen  vammaisneuvosto  on  päättänyt
kokouksessaan  1.9.2022  esittää  nimekseen  1.1.2023  alkaen
Saarijärven ja K-kuntien vammaisneuvosto (Kannonkoski, Karstula,
Kivijärvi, Kyyjärvi). 

Saarijärven  kaupunginhallitus  esittää  päätöksessään  182/2022,
että:

1)  esittää  Kannonkosken,  Karstulan,  Kivijärven  ja  Kyyjärven
kunnille, että Saarijärven kaupunginhallitus perustaa Saarijärven ja
K-kuntien  yhteisen  vammaisneuvoston.  Kuntien  lausunnot
esityksestä  pyydetään  18.11.2022  mennessä.  Mikäli  kunnat
hyväksyvät  esityksen,  Saarijärven  kaupunginhallitus  perustaa
yhteisen vammaisneuvoston kokouksessaan 28.11.2022. 

2)  Saarijärven  ja  K-kuntien  yhteinen  vammaisneuvosto  huolehtii
kuntalaissa  vammaisneuvostolle  määrätyistä  tehtävistä  kaikkien
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osallistujakuntien  osalta.

3)  Vammaisneuvoston  vastuukuntana  toimii  Saarijärvi.

4)  Kukin  kunta  nimeää  vammaisneuvostoon  oman  jäsenensä.
Lisäksi  neuvostoon  kutsutaan  jäseniksi  neuvoston  harkinnan
mukaan merkittävimpien alueellisten vammaisyhdistysten edustajat
(kuitenkin  enintään yksi edustaja per yhdistys). Ensimmäinen kausi
on  1.1.2023  –  31.12.2023,  jonka  jälkeen  jäsenet  valitaan  aina
kahdeksi  vuodeksi  kerrallaan.

5)  Kukin  kunta  huolehtii  omien  jäsentensä  osalta
matkakorvauksista,  kokouspalkkioista  ym.  menoista.  Yhdistysten
edustajien  matkakorvaukset,  kokouspalkkiot  yms.  menot  jaetaan
osallistujakuntien  kesken  siten,  että  kukin  vastaa  1/5:sta  näistä
kuluista.  Saarijärven  kaupunki  laskuttaa  muilta  kunnilta  niiden
osuudet kerran vuodessa.

6) Vammaisneuvosto valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja
sihteerin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy Saarijärven kaupungin esityksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Saarijärven kaupunki
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LIIKKEENLUOVUTUS KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEELLE

YT-toimikunta § 11
1.12.2022
Liitteet 7,8,9

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja
hyvinvointialueella  annetun  lain  (449/2003)  liikkeen  luovutusta
koskevan 11 §:n mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan
on  selvitettävä  niille  henkilöstön  edustajille,  joiden  edustamia
työntekijöitä luovutus koskee:

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;

2) luovutuksen syyt;

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset
ja sosiaaliset seuraukset; sekä

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Hyvinvointialueuudistuksen  valmistelun  ja  liikkeen  luovutuksen
toteuttamisen käsittely jatkuu yhteistoiminnassa. Kivijärven kunnan
ylin yhteistoimintaelin YT-toimikunta on käsitellyt 1.12.2022 § 11 ja
4.5.2022 § 4 liikkeen luovutusta ja henkilöstötiedon luovuttamista
Keski-Suomen  hyvinvointialueen  väliaikaishallinnolle  ja  sittemmin
hyvinvointialueelle. 

Aluevaltuusto  on  hyväksynyt  luonnokset  henkilöstön
siirtosopimuksesta  ja  -suunnitelmasta  26.4.2022.  Henkilöstön
siirtosopimus  ja  -suunnitelma  lähetettiin  sen  jälkeen  luovuttaville
organisaatioille  käsiteltäväksi  yt-menettelyssä.  Tämän  jälkeen
henkilöstön  siirtosuunnitelma  ja  -sopimus  on  käsitelty  Hyvaks:in
yhteistoimintaelimessä  7.11.2022.  Aluehallitus  hyväksyi  8.11.2022
liitteenä  olevat  henkilöstön  siirtosuunnitelman  ja  luonnoksen
siirtosopimukseksi, josta käyvät ilmi henkilöstön siirron periaatteet
(liitteet 1 ja 2). 

Liikkeen luovutuksen ajankohta ja peruste

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen
sosiaali-  ja  terveydenhuollon  järjestämisvastuu  siirtyy  kunnilta  ja
kuntayhtymiltä  hyvinvointialueille  1  päivänä  tammikuuta  2023.  
Pelastustoimen  järjestämisestä  annetun  lain  mukainen
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy  kunnilta  ja  kuntayhtymiltä
hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

Luovuttajan  on  annettava  hallussaan  olevat  1  momentissa
tarkoitetut  tiedot  henkilöstön  edustajille  hyvissä  ajoin  ennen
luovutuksen  toteuttamista.  Luovutuksensaajan  on  annettava  1
momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon
kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen  tehtävien  ja  tehtäviä  hoitavan  henkilöstön  siirto
kunnista  ja  kuntayhtymistä  hyvinvointialueelle  sekä
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hyvinvointiyhtymään  katsotaan  liikkeen  luovutukseksi.  Liikkeen
luovutukseksi  katsotaan  myös  kunnan  tai  kuntayhtymän
palveluksessa  olevien  opiskeluhuollon  psykologien  ja
kuraattoreiden  siirtyminen  hyvinvointialueelle  ja
hyvinvointiyhtymään. 

Liikkeen  luovutuksella  tarkoitetaan  työsopimuslain  (55/2001)  10
§:ssä  sekä  kunnallisesta  ja  hyvinvointialueen  viranhaltijasta
annetun  lain  (304/2003)  25  §:ssä  säädettyä  toiminnallisen  osan
luovuttamista  toiselle  työnantajalle,  jos  luovutettava  osa  pysyy
luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Liikkeen  luovutukseksi  katsotaan  myös  edellä  tarkoitettujen
tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli
tehtävää  hoitavan  henkilön  tosiasiallisista  tehtävistä  vähintään
puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

Siirtyvä henkilöstö

Siirtyvällä  henkilöstöllä  tarkoitetaan  luovuttajan  palveluksesta
luovutuksensaajan  palvelukseen  siirtyviä  henkilöitä,  jotka
yksilöidään  kussakin  luovuttavassa  organisaatiossa  käytävässä
yhteistoimintamenettelyssä.  Luovutuksen  piiriin  kuuluvat  edellä
mainituilla  perusteilla  sekä  vakinaiset  että  määräaikaiset,  joiden
palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä. 

Määräaikaisen  työntekijän/viranhaltijan,  jonka  palvelussuhde
päättyy 31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä,
mikäli  hänen  palvelussuhdettaan  jatketaan  ilman  päivänkään
keskeytystä.  Määräaikaisen  palvelussuhteen  päättyessä  1.1.2023
jälkeen, sitä ei automaattisesti jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen
työsopimuksen/viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erikseen
uusita. 

Liikkeen  luovutushetkellä  luovuttajan  palveluksesta
työ-/virkavapaalla  olevat  siirtyvät  myös  liikkeen  luovutuksen
periaattein luovutuksensaajan palvelukseen. 

Sopimusta  hyväksyttäessä  osapuolten  arvio  on,  että
luovutuksensaajalle  siirtyy  luovuttajan  palveluksesta  arviolta  1–3
vakinaista  työntekijää.  Määräaikaiset  työntekijät  siirtyvät
luovutuksensaajalle määräaikaisten sopimusten keston mukaisesti
ja  määräaikaisessa  virkasuhteessa  olevat  siirtyvät
luovutuksensaajalle  määräaikaisen  viranhoitomääräyksen  keston
mukaisesti.  

Tehtäviä  hoitava  henkilöstö  siirtyy  sen  hyvinvointialueen
palvelukseen,  jolla  on  tuottamisvastuu  niistä  tehtävistä,  joissa
asianomainen henkilö on ollut ennen siirtymistä. 

Jos voimaanpanolain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan
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kanssa  tehty  ostopalvelusopimus  on  mitätön  tai  hyvinvointialue
irtisanoo  ostopalvelusopimuksen,  sosiaali-  ja  terveydenhuollon
henkilöstö  ja  edellä  tarkoitettuja  tukitehtäviä  hoitava  henkilöstö
siirtyy  sopimuksen  päätyttyä  liikkeen  luovutuksena
hyvinvointialueelle,  jos  henkilöstöä  on  aiemmin
ostopalvelusopimuksen  perusteella  siirtynyt  ostopalvelutuottajan
palvelukseen. 

Luovutuksesta  työntekijöille  aiheutuvat  oikeudelliset,
taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset

Henkilöstön siirtyminen virkasuhteisiin tehtäviin 

Luovutuksensaaja  perustaa  toiminnan  kannalta  tarpeelliset  virat
niihin  tehtäviin,  joissa  käytetään  julkista  valtaa.  Henkilöt
luovuttavista  organisaatioista  siirtyvät  automaattisesti  ilman
hakumenettelyä virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät
ja  joita  voidaan  pitää  heille  sopivina,  ellei  luovutuksensaaja  ole
laittanut  kyseisiä  virkoja  sisäiseen  ilmoittautumismenettelyyn  tai
avoimeen hakuun.

Viranhaltijan  virantoimitusvelvollisuutta  voidaan  muuttaa,  jos
toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.
Ennen  virantoimitusvelvollisuuden  muuttamista  on  viranhaltijalle
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Viranhaltija  voidaan  siirtää  toiseen  virkasuhteeseen,  jonka
kelpoisuusvaatimukset  hän  täyttää  ja  jota  voidaan  pitää  hänelle
sopivana,  jos  hänen  asemansa  toistaiseksi  otettuna  tai
määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan
tai  tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu  syy ja hänen
varsinainen  palkkansa  ei  alene  tai  hän  on  antanut  siirtoon
suostumuksensa  taikka  siirtoon  on  muu  hyväksyttävä  syy  ja
viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltijalle on
ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Henkilöstön siirtyminen työsuhteisiin tehtäviin 

Työntekijät  luovuttavista  organisaatioista  siirtyvät
luovutuksensaajalle  työsopimuslain  1  luvun  10  §:n  mukaisin
periaattein.

Ne viranhaltijat, jotka eivät tule käyttämään julkista valtaa, siirretään
vastaavaan työsuhteiseen tehtävään muutoin entisin palvelusuhde-
ehdoin  ilman  palvelussuhteen  keskeytystä.  Näille  työsuhteisiin
siirtyville tehdään työsopimus tai annetaan työsopimuslain 2 luvun 4
§:n mukainen kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. 

Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus 

Siirtyvään henkilöstöön noudatetaan siirron jälkeen sopimuskauden
loppuun saakka sitä virka- tai työehtosopimusta, jota on noudatettu
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ennen siirtoa, elleivät valtakunnan sopijaosapuolet muuta sovi. 

Palkkaukseen liittyvät ehdot 

Työntekijän/viranhaltijan  siirtyessä  vastaaviin  tehtäviin
luovutuksensaajalle,  varsinainen  palkka,  joka  on  voimassa
31.12.2022, säilyy siirtymishetkenä samana.

Siirtyvän  henkilöstön  palkkarakenne  voi  muuttua  myöhemmin
luovutuksensaajalla sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaiseksi.

Vuosilomat, muut poissaolot ja keskeytykset 

Ennen siirtoa myönnetyt/vahvistetut 31.12.2022 yli menevät tai sen
jälkeen alkavat  vuosilomat,  muut  poissaolot  ja  keskeytykset  ovat
voimassa luovutuksensaajalla ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.
Luovuttaville  organisaatioille  on  annettu  suosituksia  pidättäytyä
vuoden  2023  puolella  alkavien  poissaolojen  myöntämisestä.
Siirtyvän  henkilöstön  siirtohetkellä  pitämättä  olevat  vuosilomat,
säästövapaat,  lomarahavapaat  ja  lomarahakertymät  siirtyvät
pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueella.

Työaikasuunnittelu ja työaikajärjestelmät

Luovuttavissa  organisaatioissa  on  työvuorosuunnittelua.
Vahvistettuja  työvuorosuunnitelmia  noudatetaan  siirtohetkellä
kesken  olevien  työaikajaksojen  loppuun.  Sen  jälkeisestä
työvuorosuunnittelusta  vastaa  luovutuksensaaja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että luovutuksensaaja voi tarvittaessa
muuttaa  ja  yhtenäistää  henkilöstön
työaikajärjestelmiä/työaikamuotoja voimassa olevan lainsäädännön
sekä työ-/ja virkaehtosopimusten määrittämissä puitteissa. 

Paikalliset sopimukset 

Luovuttajat  irtisanovat  paikalliset  sopimukset  päättymään
viimeistään  luovutusajankohtaan  luovutuksen  saajan  erillisen
ohjeistuksen  mukaisesti.  Luovuttaja  täyttää  liitteen  siirtyvistä
paikallisista  sopimuksista.  Ne  annetaan  tiedoksi  ylimmälle
yhteistoimintaelimelle. Kivijärvellä siirtyviä paikallisia sopimuksia ei
ole.

Eläkejärjestelmä 

Siirtyvään  henkilöstöön  noudatetaan  julkisten  alojen  eläkelakia
(JuEL).  Henkilöstön  siirtyminen  luovuttajan  palveluksesta
luovutuksensaajan palvelukseen ei vaikuta eläketurvaan. 

Liitteenä 7 on henkilöstön siirtosuunnitelma- ja sopimus, liitteenä 8
henkilöstön  siirtosuunnitelma  2.11.2022  sekä  liitteenä  9
Henkilöstön siirtosopimus.
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Päätösehdotus

1)  Merkitään  esittely  ja  keskustelu  siirtosopimuksesta  ja
siirtosuunnitelmasta  liitteineen  tiedoksi  ja  todetaan  selvitetyn
henkilöstön  edustajille  työnantajan  ja  henkilöstön  välisestä
yhteistoiminnasta  kunnassa  ja  hyvinvointialueella  annetun  lain
(449/2003)  liikkeen  luovutusta  koskevan  11  §:n   mukaisesti
luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta; luovutuksen syyt;
luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja
sosiaaliset  seuraukset;  sekä  suunnitellut,  työntekijöitä  koskevat
toimenpiteet.

2)  Todetaan liikkeen luovutusta  edeltävä yhteistoiminta Kivijärven
kunnan kohdalta päättyneeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________________________

Khall §  145
05.12.2022
Liite nro 55

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää solmia liitteen 55 mukaisen henkilöstön 
siirtosopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               (  )  

Toimeksi               Kunnanjohtaja
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LAITOSMIEHEN REKRYTOINTI

Teknltk § 63
22.11.2022

Kivijärven  kunnassa  on  kolme  laitosmiestä,  joilla  on  omat
vastuualueensa.  Yhden  laitosmiehen  työajasta  yli  puolet  (56  %)
menee  koulukuljetuksiin.  Laitosmiesten  keski-ikä  on  lähes  60
vuotta, joten eläkelöityminen lähestyy pian. 

Hiljaisen  tiedon  siirtämiseksi  ja  varahenkilön  kouluttamiseksi
puhdistamoille  (vesi  /  jätevesi)  sekä  lämpölaitokselle,  tarvitaan
sopivan  pohjakoulutuksen  ja  hyvän työasenteen omaava  henkilö
turvaamaan teknisten järjestelmien ylläpitoa.

Tekninen johtaja:

Esitän,  että  Kivijärven  kunta  aloittaa  rekrytoinnin  laitosmiehen
määräaikaiseen  toimeen  kahdeksi  (2)  vuodeksi.  Tehtävän
valinnassa  edellytetään  hakijalta  soveltuvaa  teknisen  alan
peruskoulutusta ja halukkuutta pätevöityä vesilaitosten hoitajaksi.

Laitosmies voisi  aloittaa jo vuoden 2023 alkupuolella,  jolloin hän
olisi  mukana  jätevesilaitoksen  automaatiopäivityksessä  ja
keväämmällä  2023  aloitettavan  vesi-  ja  viemärisaneerauksen
mukana.  Laitosmieheltä  edellytetään  mm.  jätevedenpuhdistamon
hoitajan  oppisopimuskoulutukseen  (vast.)  osallistumista,  jonka
suorittamisen  jälkeen  toimi  muutetaan  toistaiseksi
voimassaolevaksi.

Tekninen  lautakunta  pyytää  kunnanhallitukselta  täyttölupaa
laitosmiehen rekrytointiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall §  146
05.12.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmisteltavaksi            Tekninen johtaja
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HYVINVOINTITYÖN VUOSIRAPORTTI 2022 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2023

Khall § 147
05.12.2022
Liite 56

Terveydenhuoltolain  12  § Terveyden  ja  hyvinvoinnin
edistäminen kunnassa

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa
toteutettuja  toimenpiteitä,  joilla  vastataan  kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin.  Kuntalaisten  terveydestä  ja  hyvinvoinnista
sekä  toteutetuista  toimenpiteistä  on  raportoitava  valtuustolle
vuosittain,  minkä lisäksi  valtuustolle on kerran valtuustokaudessa
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan  on  strategisessa  suunnittelussaan  asetettava  paikallisiin
olosuhteisiin  ja  tarpeisiin  perustuvat  terveyden  ja  hyvinvoinnin
edistämisen  tavoitteet,  määriteltävä  niitä  tukevat  toimenpiteet  ja
käytettävä  näiden  perustana  kuntakohtaisia  hyvinvointi-  ja
terveysosoittimia.

Kunnan  on  nimettävä  terveyden  ja  hyvinvoinnin  edistämisen
vastuutahot.  Kunnan  eri  toimialojen  on  tehtävä  yhteistyötä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä
yhteistyötä  muiden  kunnassa  toimivien  julkisten  tahojen  sekä
yksityisten  yritysten  ja  yleishyödyllisten  yhteisöjen  kanssa.  Jos
sosiaali-  ja  terveydenhuolto  on  järjestetty  useamman  kunnan
yhteistoimintana,  yhteistoiminta-alueen  on  osallistuttava
asiantuntijana  eri  toimialojen  väliseen  yhteistyöhön  sekä
sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa

Valmistelutyöryhmään  kuuluvat  kunnanjohtaja,  sivistysjohtaja,
tekninen  johtaja,  vapaa-aikaohjaaja  sekä  sote-kuntayhtymä
Saarikan palvelujohtaja.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  raportoi  kunnanvaltuustolle  liitteen  56  mukaisen
hyvinvointityön  vuosiraportin  2022  ja  esittää  siihen  sisältyvän
hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2023.

Päätös:

Päätösesitys hyväksytttiin yksimielisesti.
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TYÖTERVEYSPALVELUJEN HINNANMUUTOSEHDOTUS 

Khall § 148
05.12.2022
Liite 57

Terveystalo  esittää  liitteenä  57 olevalla  kirjelmällään
hinnanmuutosta 1.3.2023 alkaen.

Perusteluina on mm. korkea inflaatio sekä henkilöstökustannusten
ja materiaalikustannusten nousu.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  Terveystalon  esitttämät
työterveyspalveluiden hinnanmuutosehdotukset.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi          Terveystalo / (  ) 
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VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2024 – 2025 / LAADINTAOHJEET

Khall § 108
5.9.2022
Liite nro 40

Vuoden  2023  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden  2023  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 2021 Kivijärven kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. 

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2023  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto    481 000 €
sosiaali- ja terveystoimi               154 €
sivistysosasto   1 610 000 €
tekninen osasto    168 000 €
Yhteensä      2 413 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on  + 688 830 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2023  -  2025  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:
  05.09.2022 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet 

  03.10.2022 osastojen esitykset kirjanpitäjälle

  17.10.2022 valtuuston talousarvioiltakoulu        

                    07.11.2022 osastojen talousarvioesittelyt 

kunnanhallitukselle

14.11.2022 valtuustokäsittely veroprosentit

 05.12.2022 kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle

12.12.2022 valtuustokäsittely talousarvio
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Osastot

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

Khall § 133
07.11.2022
Liite 49

Yttmk § 8
21.11.2022
Liite 5

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy läpi talousarviovalmistelua vuodelle 2023.

Päätös:

Kunnanhallitus kävi läpi talousarviovalmistelun tämän vaiheen.

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

Yt-toimikunnalle  jaettiin  versio  talousarvio-  ja  talous-  ja
toimintasuunnitelmasta sekä koonnos keskeisistä talousluvuista.

Ehdotus:

Toimikunta tutustuu talousarvioehdotukseen.

Päätös:

Yt-toimikunnalla ei ollut huomauttamista talousarvioehdotukseen.

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

Khall § 149
05.12.2022
Liite  58

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2023 talousarvion sekä
talous-  ja  toimintasuunnitelman  vuosille  2024-2025  hyväksymistä
liitteen 58 muodossa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Hanne-Mari Piispanen poistui klo 20.17.
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Khall § 150
05.12.2022 EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT 2023

Suomen  Perustuslain  mukaan  valtiovalta  Suomessa  kuuluu
kansalle,  jota  edustaa  valtiopäiville  kokoontuva  eduskunta.
Eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla.
Seuraavat  eduskuntavaalit  toimitetaan  2.4.2023.
Ennakkoäänestysaika  on  kotimaassa  22.-28.3.2023  ja  ulkomailla
22.-25.3.2023.  Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan
aloittaa jo 15.3.2023.

Vaalilain  9.  pykälän  mukaan  kunnanhallituksen  on  hyvissä  ajoin
ennen  vaaleja  päätettävä  kunnassa  olevista  yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista,  määrättävä  ennakkoäänestyspaikkoina
olevat  sosiaalihuollon  toimintayksiköt  (§  9.3.  ”sairaalat,
ympärivuorokautista  hoitoa  antavat  ja  muut,  kunnanhallituksen
päätöksellä  määrätyt  sosiaalihuollon  toimintayksiköt  sekä
rangaistuslaitokset”) ja päätettävä vaalipäivän äänestyspaikka.

Tiedot  ennakkoäänestyspaikoista  sekä  vaalipäivän
äänestyspaikasta  tulee  merkitä  oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään  (VAT)  perjantaihin  13.1.2023  klo  12
mennessä. 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että 

vaalien  yleisenä  ennakkoäänestyspaikkana  on  Kivijärven
kunnanvirasto, Virastotie 5A 
äänestys tapahtuu
22.3.-24.3. klo 09.00 - 12.00

           25.3.-26.3. klo 10.00 - 13.00
           27.3.-28.3. klo 12.00 – 16.00

Laitosäänestyspaikkoina  toimivat  seuraavat  Saarikan
asumispalveluyksiköt:

Hoivaranta (osasto) ja Hopearanta, Keskustie 21 sekä
Wallesmanni, Virastotie 5B

Vaalipäivän  äänestyspaikkana  toimii  Kivijärven  kunnanvirasto,
Virastotie 5 A.

Vaalien ulkomainonta kunnan hallinnassa olevilla alueilla  voidaan
aloittaa 15.3.2023.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi        Keskusvaalilautakunta
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VAALITOIMIKUNTA EDUSKUNTAVAALEISSA 2023

Khall  § 151 
05.12.2022

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja  asetettava  laitoksessa  toimitettavaa  ennakkoäänestystä
varten  yksi  tai  useampi  vaalitoimikunta,  joihin  kuhunkin  kuuluu
puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  yksi  muu  jäsen  sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme. 

Vaalitoimikunnan  jäsenten  sekä  varajäsenten  tulee
mahdollisuuksien  mukaan  edustaa  asianomaisessa  vaalipiirissä
edellisissä  eduskuntavaaleissa  ehdokkaita  asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalitoimikunnan varajäsenet
laitoksissa  toimitettavaa  ennakkoäänestystä  varten  on  asetettava
siihen  järjestykseen,  jossa  he  tulevat  jäsenten  sijaan.  Vaaleissa
ehdokkaana  oleva  henkilö  ei  voi  olla  vaalitoimikunnan  jäsenenä
eikä varajäsenenä. 

Vaalitoimikunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viimeisimmissä  vaaleissa  (aluevaalit   2022)  vaalitoimikunnan
kokoonpano oli: 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
(  ), pj.                                  1. (  )
(  ), vpj.                       2. (  )
(  )                       3. ( )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kolmijäsenisen  vaalitoimikunnan  ja  sille
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA EDUSKUNTAVAALEISSA 2023

Khall § 152
05.12.2022

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023.

Vaalilain 15 §:n mukaan  kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja  asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon  kuuluu  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja  kolme  muuta
jäsentä  sekä  tarpeellinen  määrä  varajäseniä,  joita  on  kuitenkin
oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta työskentelee varsinaisena
vaalipäivänä. 

Vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan  edustaa  asianomaisessa  vaalipiirissä  edellisissä
eduskuntavaaleissa  ehdokkaita  asettaneita  puoluerekisteriin
merkittyjä  puolueita.   Poliittinen  edustavuus  ja  tasa-arvolain
vaatimukset tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.
Varajäsenet   on asetettava siihen järjestykseen,  jossa he tulevat
jäsenten sijaan. 

Vaalilautakunnan  puheenjohtajan  ja  varapuheenjohtajan  nimet  ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

Viimeisimmissä  vaaleissa  (aluevaalit  2022)  vaalilautakunnan
kokoonpano oli: 

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  ), pj                                1.  (  )
(  ), vpj.                      2. (  )
(  )                      3. (  )
(  )                                4. (  )
(  )                      5. (  )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 

Khall § 153
05.12.2022

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 22.11.2022, 7. kokous

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjan  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä  ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 92 § tarkoittamaa otto-oikeutta. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN 
YHTEISPALVELUVERKOSTON (TYP) JOHTORYHMÄÄN 1.1.2023 ALKAEN

Khall  § 154
05.12.2022

Keski-Suomen  työ- ja elinkeinotoimisto pyytää kuntia nimeämään
23.12.2022  edustajansa  (jäsen,  varajäsen  ja  yhteyshenkilö)
alueensa TYP-johtoryhmään.

Laki  työllistymistä  edistävästä  monialaisesta  yhteispalvelusta
(1369/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Nyt lakiin  on tulossa muutoksia
ja uusi laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
on määrä tulla voimaan 1.1.2023. 

Työllistymistä edistävällä  monialaisella  yhteispalvelulla tarkoitetaan
yhteistoimintamallia, joissa te-toimisto, kunta, kansaneläkelaitos ja
hyvinvointialue  yhdessä  arvioivat  yhteispalvelua  tarvitsevan
työttömän  palvelutarpeen,  suunnittelevat  työllistymisen  kannalta
tarkoituksenmukaisen  palvelukokonaisuuden  sekä  vastaavat
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää TYP-johtoryhmään jäsenen, varajäsenen ja
yhteyshenkilön.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  jäseneksi  kunnanjohtaja  Pekka
Helppikankaan,  varajäseneksi  sivistysjohtaja  Pirkko  Oinonen  ja
yhteyshenkilöksi toimistosihteeri Tiina Turpeinen.

Tiedoksi              Keski-Suomen te-toimisto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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JATKOAJAN HAKEMINEN BUSINESS FINLANDILTA KIVIJÄRVEN 
LÄMPÖLAITOSPROJEKTIIN

Khall  § 155
05.12.2022

Kivijärven  kunta  on  saanut  Innovaatiorahoituskeskus  Business
Finlandilta  rahoituspäätöksen  Kivijärven  lämpökeskuksen
rakentamiseen. 

Avustus  on  enintään  15  %  (191.730  €)  hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista.

Projektin kestoaika on 5.2-31.12.2022.

Lämpölaitoksen käytön aikana on kuitenkin havaittu tarpeelliseksi
tehdä viimeistelytöitä.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  päättää  hakea  lisäaikaa  30.8.2023  saakka
lämpökeskuksella käytön aikana havaittujen viimeistelytyötarpeiden
toteuttamiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi             Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


