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§ 172 PANKKITILIN LOPETTAMINEN

§ 173 EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  TYÖLLISTYMISTA  EDISTÄVÄN

MONIALAISEN  YHTEISPALVELUVERKOSTON

JOHTORYHMÄÄN 1.1.2022 ALKAEN 

§ 174 29 MUUT  ASIAT  /  KUNTALAISALOITE  KUNNALLISESTA

KANSANÄÄNESTYKSESTÄ

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 11.10.2021 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.

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

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

x Hautanen Maire Hakkarainen Anne, 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
Hertteli Jukka, tekninen johtaja § 159
Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja § 159
(  ), kirjanpitäjä § 159

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 156

ASIAT § 158 - 174

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 157

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  6.10.2021
Allekirjoitukset

Riitta Sarén Kari Holm

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  11.10.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 156
4.10.2021

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 § 157
4.10.2021

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 Riitta Sarénin ja Kari Holmin tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PYYNTÖ  KESKI-SUOMEN  ALUEEN  KUNNILLE  TARJOTA  KUNTAPAIKKOJA
OLESKELULUVAN  SAANEILLE  TURVAPAIKANHAKIJOILLE  JA/TAI
KIINTIÖPAKOLAISILLE VUONNA 2022 

Khall § 158
4.10.2021

Keski-Suomen  alueen  kuntia  pyydetään  tarkistamaan  ja
vahvistamaan  kuntapaikkojen  määrä  oleskeluluvan  saaneille
turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022. Kuntien
ja ELY-keskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on
jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain huomioon
ottaen kuntien vastaanottoresurssit. 

Vastaukset pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen tämän kirjeen
liitteeksi  laaditulla  lomakkeella  perjantaihin  29.10.2021 mennessä
käyttämällä sähköistä linkkiä. 

Tänä vuonna kuntapaikkoja oli  Keski-Suomessa tarjolla yhteensä
296 paikkaa, joihin ELY-keskus on tähän mennessä sijoittanut 58
kansainvälisen  suojelun  perusteella  oleskeluluvan  saanutta
henkilöä.  Keski-Suomen  ELY-keskuksen  ja  kuntien  välisissä
kuntapaikkasopimuksissa  kuntapaikat  on  varattu  pääasiassa
myönteisen  oleskeluluvan  saaneille  turvapaikanhakijaperheille  ja
yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. 

Työ-  ja  elinkeinoministeriön  arvion  mukaan  kuntien
sopimuspaikkoja  tarvitaan  edelleen  myös  kiintiöpakolaisille.
Vuodelle  2022  kiintiöpakolaisten  osuuden  kasvattamiselle  on
Afganistanin  tilanteesta  johtuen  nousupainetta.  Ministeriöt
neuvottelevat  parhaillaan  esityksestä  ja  hallituksen kanta  selviää
syyskuun  budjettiriihessä.  Lopullisen  päätöksen  tekee  eduskunta
hyväksyessään  talousarvion  vuoden  lopussa.  Kiintiöpakolaisten
vastaanotossa tulee kuitenkin erityisesti huomioida, että pakolaiset
saapuvat Suomeen ja paikkakunnalle suoraan pakolaisleiriltä toisin
kuin  oleskeluluvan  saaneet  turvapaikanhakijat,  joilla  saattaa  olla
Suomessa  vietetyn  ajan  perusteella  jonkin  verran  esimerkiksi
suomen  kielen  taitoja.  Kiintiöpakolaisten  vastaanottoon  tulee
varautua  riittävillä  henkilöstöresursseilla  kotouttamisen
alkuvaiheessa  (kokoaikainen  sosiaaliohjaaja  vähintään  3–6  kk.).
Muistutuksena lisäksi, että luku- ja kirjoitustaidottomien koulutusta
ei enää vuoden 2018 alusta ole järjestetty työvoimakoulutuksena,
osana kotoutumiskoulutusta.  Kuntien tulee ottaa tämä huomioon,
kun ne suunnittelevat maahanmuuttajien kuntiin sijoittamisia. Kunta
voi periaatteessa itse järjestää koulutusta tai sitä voi järjestää esim.
kansalaisopisto. 

Valtio  tukee  ELY-keskuksen  kanssa  sopimuksen  tehneitä  kuntia
taloudellisesti  suojelua  saaneiden  vastaanotossa:  kunnalle
maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 6 845 €/vuosi
alle 7-vuotiaista ja 2 300 €/vuosi yli 7 vuotiaisista henkilöistä.

Korvausaika on 4 vuotta kiintiössä tulleista henkilöistä ja 3 vuotta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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turvapaikkamenettelyn kautta tulleista henkilöistä. Lisäksi kunnalle
korvataan todellisten kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
erityiskustannuksia,  tulkkaus-  ja  käännöspalveluja  sekä
toimeentulotukikustannuksia.  On  mahdollista,  että  työ-  ja
elinkeinoministeriö maksaa edelleen vuonna 2022 erilliskorvausta
uusille kunnille pakolaisten vastaanotosta (ns. bonusraha SYLVIA-
hankkeen kautta). 

Lisätiedoksi  myös,  että  valtionosuusjärjestelmässä  huomioidaan
maahanmuuttajat  korotettuina  kertoimina  valtionosuuksia
määritettäessä.  Kotouttamistyössä  kannattaa  lisäksi  huomioida
erilaiset  hankerahoituksen  mahdollisuudet  kuten  ESR-  ja
EUSArahoitusmahdollisuudet.  Näiden lisäksi  kuntien  on kuitenkin
varauduttava siihen, että kotouttamistyöhön voidaan tarvita myös
muuta  kunnan  rahoitusta.  Kuntakorvausten  maksamisen
edellytyksenä on, että kunnassa on laadittu kotouttamisohjelma.

Kuntia pyydetään ilmoittamaan vuonna 2022 käytettävissä olevien
kuntapaikkojen  määrä  ELY-keskukseen  liitteissä  olevalla
lomakkeella perjantaihin 29.10.2021 mennessä 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  olla  tarjoamatta  kuntapaikkoja
oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille
vuonna 2022.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi ELY-keskus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Khall § 148
6.9.2021

Kunnanvaltuusto  on  tarkastuslautakunnan  esityksestä  pyytänyt
kokouksessaan  14.6.2021  syyskuun  loppuun  mennessä
suunnitelman, jolla varmistetaan, että kunnan tulot riittävät menojen
kattamiseen.

Tarkastuslautakunta  totesi  kunnan  tulevaisuuden  olevan  omissa
käsissä,  mutta  aikaa  ei  ole  hukattavaksi,  jos  halutaan  välttää
kriisikuntamenettely.

Kivijärven  kunnan  alueelle  niin  kuin  monen  muunkin  kunnan
alueelle  ollaan  suunnittelemassa  ainakin  kahden  yksityisen
tuulivoimayhtiön  voimin  tuulivoimapuistoja,  joihin  suunnitellaan
rakennettavaksi noin 30 tuulivoimalaa, joista tulee noin 30 k€ per
yksikkö kiinteistöverotuloja eli yhteensä noin 900 k€ vuodessa.

Kaikkiaan verotuloja kertyisi vuosien mittaan noin 20 meuroa, jolla
kunta  saisi  velkansa  maksettua  sekä  poistopohjaa
käyttämättömänä olevien kiinteistöjen realisoimiseksi. Lisäksi varoja
jäisi  elinkeinojen kehittämiseen vaikkapa Vapaa-ajankeskuksen ja
kunnan maalleen kaavoittaman oheisalueen totetuttamiseen.

Lisäksi maanomistajat saavat vuokratuloja ja kunta niistä kertyvät
verotulot.

Muilta osin kunta käyttää hyödynnettävissä olevat mahdollisuudet
toimintojensa rationalisoimiseksi, mutta nämä mahdollisuudet ovat
vaikeasti  ennakoitavissa  johtuen  valtionosuusrahoituksen  ja
rakennemuutoksen aiheuttamista rahatalouden vaikutuksista.

Lisäksi  yhteistyötä  Kehittämisyhtiö  Witas  Oy:n  ja  kunnan  välillä
kehitetään  kunnan  elinvoiman  lisäämiseksi.  Asiaa  käsitellään
seuraavassa valtuuston iltakoulussa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuulivoimaenergian suomat
lisätulomahdollisuudet  kartoitetaan  kunnan talouden
tasapainotustarpeet huomioiden.

Lisäksi kunta hyödyntää toimintojensa rationalisointimahdollisuudet
taloutensa  tasapainoisena  pitämiseksi  sekä  syventää  yhteistyötä
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa elinvoiman lisäämiseksi.

Päätös:

Asia  jätettiin  pöydälle  ja  tulee  päätettäväksi  elinkeinopoliittisen
iltakoulun jälkeen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 159
4.10.2021

Osastonjohtajat  ja  kirjanpitäjä  ovat  läsnä  asiasta  käytävässä
keskustelussa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuulivoimaenergian suomat
lisätulomahdollisuudet  kartoitetaan  kunnan talouden
tasapainotustarpeet huomioiden.

Lisäksi kunta hyödyntää toimintojensa rationalisointimahdollisuudet
taloutensa  tasapainoisena  pitämiseksi  sekä  syventää  yhteistyötä
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa elinvoiman lisäämiseksi.

Talouden  rationalisointimahdollisuudet  huomioidaan  osastojen  ja
niiden  johdossa  olevin  toimielinten  tehdessä  esityksensä
kunnanhallitukselle  ja  valtuustolle  saamansa  talousarvioraamin
puitteissa vuoden 2022 talousarvioksi.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti  tehdä päätöksensä seuraavaan kokoukseen
tuodun tasapainotusesityksen pohjalta.

(   ),  Jukka Hertteli  ja  Pirkko Oinonen poistuivat  kokouksesta klo
19.49.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TELEOPERAATTORIPALVELUT

Khall § 160
4.10.2021
Liite nro 26.

Nykyinen  määräaikainen  teleoperaattoripalveluiden
hankintasopimus on päättynyt.

Teleoperaattoripalveluista  saatu  tarjous  kustantaa  7.133,28  €
vuodessa.

Sopimus on kaksivuotinen ja jatkuu tarvittaessa kahden kuukauden
irtisanomisajoin toistaiseksi voimassa olevana.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhalliltus  päättää  solmia  liitteen  26 mukaisen
teleoperaattoripalvelusopimuksen Telia Finland Oy:n kanssa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTAPÄIVÄKOKOUKSET 5.10.2021 / KOKOUSEDUSTAJAN VALINTA

Khall § 161
4.10.2021

Kuntapäivillä vaalipiirien kunnat hyväksyvät vaalipiirin ehdokaslistat
valtuuskunnan  vaaleja  varten.  Kuntapäiväkokoukset  järjestetään
etänä 5.10.2021 Teams-kokouksina.

Kunnanhallitus  nimeää  kunnan  edustajat  vaalipiirin
kuntapäiväkokoukseen.  Kunnalla  on  1–4  edustajaa.  Edustajien
määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan.

• Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi
edustaja.

• Kunnasta,  jonka  asukasluku  on  10  001–50  000,  valitaan  kaksi
edustajaa.

• Kunnasta,  jonka asukasluku on 50 001–100 000,  valitaan kolme
edustajaa.

• Kunnasta,  jonka  asukasluku  on  yli  100  000,  valitaan  neljä
edustajaa.

Kunnan  kokousedustajat  ilmoitetaan  käyttäen  webropol-
lomakkeella.  Lomakkeelle  merkitään  kunnanhallituksen
nimeämispäätöksen  päivämäärä  ja  pykälä  sekä  edustajien  ja
varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet.  Tiedot tulee ilmoittaa
lomakkeella viimeistään 28.9.2021.

Kuntien ilmoittamille edustajille lähetetään kokouskutsu ja Teams-
linkki  oman  vaalipiirin  kuntapäiväkokoukseen  muutamaa  päivää
ennen kokousta.

Kuntaliitto  ei  maksa  kokouspalkkioita  eikä
ansionmenetyskorvauksia  vaalipiirin  kuntapäiväkokoukseen
osallistumisesta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  kokousedustajakseen
kuntapäiväkokoukseen 5.10.2021 kunnanhallituksen puheenjohtaja
Erkki Leppäsen

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Erkki Leppänen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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JATKUVIEN ICT-HANKINTOJEN VUOKRAUS / TIERA VERKKOKAUPPA

Khall § 162
4.10.2021
Liite nro 27.

Kivijärven  kunta  on  10.1.2019  ilmoittanut  kiinnostuksensa
Puitejärjestelyyn,  jossa  on  kyse  Kuntien  Tieran   ICT-laitteiden,  -
palveluiden  ja  -ohjelmistojen  verkkokaupasta  ja  ilmoittautunut
puitesopimuksen käyttäjäksi 17.10.2019.

Varsinainen  sopimus  (Puitesopimus  Kuntien  Tiera  Oy:n  ja  Atea
Finland Oy:n välillä koskien verkkokauppapalvelua) on allekirjoitettu
24.8.2020  ja  se  on  tehty  sen  jälkeen,  kun  markkinaoikeus  on
lainvoimaisella  ratkaisulla  (MAO:283/20)  pysyttänyt
hankintapäätöksen  voimassa.  Sitä  ennen  on  ollut  voimassa
väliaikainen puitesopimus MAO-käsittelyn ajan.

Varsinaisen  puitesopimuksen  ehtojen  mukaisesti  väliaikaiseen
puitesopimukseen  liittyneet  asiakkaat  ovat  ilman  eri  toimenpiteitä
varsinaisen puitesopimuksen asiakkaita.

Puitesopimus on voimassa 23.8.2024 asti.

Tieran verkkokaupan osana on kilpailutettu toimittajan tarjoama 
rahoitus verkkokaupan kautta tilatuille laitteille. Rahoitus ei ole ollut 
erillisenä osa-alueena, vaan se on sisältynyt kaikkiin soveltuviin 
osa-alueisiin.

Kilpailutettuun  puitesopimuskokonaisuuteen  liittyen  Kunta  ja  Atea
tekevät  rahoituksen  puitesopimuksen  sekä  määrittelevät  yhdessä
asiakasrakennetta  tukevan  konseptin.  Puitesopimukselle
määritellään  hankintojen  limiitti  (rahoituksen  yläraja)  ja  sovitut
rahoituskaudet.  Limiitin  summa  määritellään  asiakkaan  antaman
budjetoinnin  perusteella.  Annettua  summaa  käytetään
luottopäätöksen  hakutekijänä.  Puitesopimuksen  limiitti  ei  sido  tai
pakota kuitenkaan hankintoihin.  Puitesopimuksen luottopäätös on
toistaiseksi voimassa oleva. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 27 olevan  Atean Jatkuvien ICT-
hankintojen  vuokraus/Tiera  verkkokauppa  puitesopimuksen
tarjouksen.  Kuntaa  sitova  sopimus  syntyy  vasta  kirjallisen
sopimuksen allekirjoituksin.

Hankintojen rahoituksen ylärajaksi määritellään 50 000 €.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot                         
Toimeksi Kunnanjohtaja                                    

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTASTRATEGIA

Khall § 163
4.10.2021

37 § Kuntastrategia

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan
toiminnan  ja  talouden  pitkän  aikavälin  tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian  tulee  perustua  arvioon  kunnan  nykytilanteesta
sekä  tulevista  toimintaympäristön  muutoksista  ja  niiden
vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.  Kuntastrategiassa
tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian  ottamisesta  huomioon  kunnan  talousarvion  ja  -
suunnitelman  laatimisessa  säädetään  110  §:ssä.  Kuntastrategia
tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Esityslistan  liitteenä  on  voimassa  oleva  kuntastrategia.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus aloittaa strategian päivittämisen.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  strategiatyöryhmään  valtuuston  ja
hallituksen  puheenjohtajistot  sekä  sivistyslautakunnan
puheenjohtajan.  Viranhaltijoista  työryhmään  nimettiin
kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja.

Työryhmä  kokoontuu  ensimmäisen  kerran  lokakuussa  2021.
Kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja.

Tiedoksi Valitut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Khall § 164
4.10.2021

Kuntalain  90  §  mukaan  hallintosäännössä  annetaan  tarpeelliset
määräykset sopimusten hallinnasta. Hallintosääntö on päivitettävä
31.12.2021 mennessä.

Kunta voi  tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat  palvelut  itse  tai
hankkia  ne  sopimukseen perustuen muulta  palvelujen  tuottajalta.
Kunnassa  on  myös  muunlaisia  sopimusaloja.  Sopimusprosessin
hallinta edellyttää omistajaohjausta.   Käytännössä omistajaohjaus
toteutetaan sopijakumppaneiden kanssa käytävissä neuvotteluissa,
sopimusten  valmistelussa,  laadituissa  sopimuksissa  sekä
sopimusten valvonnalla. Sopimuksen elinkaaren eri vaiheiden tulee
olla  vastuullisten hallinnassa. Kuntalain riskienhallintaa ja sisäistä
valvontaa koskevat säännökset koskevat myös sopimuksia.  

Kunnanhallitus  antaa  sopimushallinnan  yleisohjeistuksen  ja  kukin
toimielin määrittelee toimialansa sopimusten vastuuhenkilöt. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

1. hallintosäännön  kohtaan  5.2  lisätään  teksti:  
- määrittelee sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan

2. hallintosäännön  kohtaan  6.2  lisätään  teksti
-  määrittelee  sopimusten  hallinnan  ja  sopimusvalvonnan
järjestämisen  sekä   antaa  tarkemmat  ohjeet
sopimushallinnasta

Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  järjestää  kunnanvaltuuston  puheenjohtajan
antamana ajankohtana maanantaina 25.10.2021 klo 18.00 alkaen
hallintosääntöä koskevan valtuuston iltakoulun, jossa perehdytään
kunnan ohjausjärjestelmän ideologiseen taustaan.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN LAADINTA

Khall § 165
4.10.2021

Kuntalaki 42 § Johtajasopimus

Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus,  jossa sovitaan
kunnan  johtamisen  edellytyksistä.  Johtajasopimuksen  hyväksyy
kunnanhallitus.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja
kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa
ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista,
joilla  kunnanjohtajan  viran  hoitamiseen  liittyvät  erimielisyydet
ratkaistaan  43  §:ssä  tarkoitetun  menettelyn  sijasta.
Johtajasopimuksessa  voidaan  tällöin  sopia  kunnanjohtajalle
maksettavasta erokorvauksesta.

Hallintosääntö 6.3 Kunnanhallituksen puheenjohtaja tehtävät

• johtaa  kuntastrategian  sekä  kunnanhallituksen  tehtävien
toteuttamisen  edellyttämää  poliittista  yhteistyötä  käymällä
asioiden  käsittelyn  edellyttämiä  keskusteluja  poliittisten
ryhmien  kanssa  sekä  pitämällä  sopivin  tavoin  yhteyttä
kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin 

• vastaa  kunnanjohtajan  johtajasopimuksen  valmistelusta  ja
huolehtii  kunnanhallituksen  ja  valtuuston  kytkemisestä
valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla 

• vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain
tavoite- ja arviointikeskustelut. 

Asia  käsitellään  kokouksessa  kunnanhallituksen  puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.

Päätös:

Kunnanhallitus  nimesi  johtajasopimusta  valmistelemaan
työryhmän, johon kuuluu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto
sekä kunnanjohtaja.

Työryhmä kokoontuu lokakuussa 2021 hallituksen puheenjohtajan
kutsusta.

Tiedoksi Valitut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ALUEVAALIEN 2022 ÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT

Khall § 166
4.10.2021

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  aluevaalit,  jotka  toimitetaan vuoden
2022 tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
Ennakkoäänestysaika  on  kotimaassa  12.-18.1.2022  sekä
ulkomailla  12.-15.1.2022.  Suomalaisessa  laivassa
ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 5.1.2022.

Aluevaalit toimitetaan kunnissa pääpiirteissään samalla tavalla kuin
kuntavaalit,  kuitenkin  siten,  että  ehdokasasetteluun  liittyvistä
tehtävistä  ja  vaalien  tuloksen  vahvistamisesta  huolehtii  kunnan
keskusvaalilautakunnan  sijasta  uusi  viranomainen,
aluevaalilautakunta.

Aluevaalilautakunnan asettaa aluevaltuusto,  mutta  ensimmäisissä
aluevaaleissa kuitenkin aluehallintovirasto.

Työnjako  eri  vaaliviranomaisten  välillä  aluevaaleissa  on  siten
pääpiirteittäin seuraava:

Kunnan vaaliviranomaiset:

Kunnan keskusvaalilautakunta:

• ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt,

•  vaaleista tiedottaminen kunnassa,

• ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus,

• ennakkoäänten  laskenta  ja  vaalipäivän  äänten
tarkastuslaskenta  sekä  vahvistettujen  äänimäärien
ilmoittaminen  vaalitietojärjestelmän  välityksellä
aluevaalilautakunnalle.

Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunnat:

• ennakkoäänestyksen toimittaminen.

Vaalilautakunnat:

• vaalipäivän  äänestyksen  toimittaminen  ja  äänten  alustava
laskenta.

Aluevaalilautakunta:

• ehdokashakemusten  käsittely  sekä  ehdokaslistojen
yhdistelmän  laatiminen  ja  sen  jakelu  hyvinvointialueen
kunnille,  vaalien  tuloksen  vahvistaminen  hyvinvointialueen
tasolla (kuntien ilmoittamien äänimäärien laskeminen yhteen
ja mahdolliset arvonnat).

Vaalipiirilautakunnilla ei ole aluevaaleissa mitään tehtäviä.

Vaalilain  9.  pykälän  mukaan  kunnanhallituksen  on  hyvissä  ajoin

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

04.10.2021 269

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 vaalipäivien äänestyspaikka.

Tiedot  yleisistä  ennakkoäänestyspaikoista  ja  vaalipäivän
äänestyspaikoista  tulee  merkitä  oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 5.11.2021 mennessä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  vaalien  yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana  on  Kivijärven  kunnanvirasto,  Virastotie
5A, ja äänestys tapahtuu: 

12.-14.1.2022 klo 9.00 - 15.00
15.-16.1.2022 klo 10.00 - 13.00
17.-18.1.2022 klo 9.00 - 15.00

Laitosäänestyspaikkoina  toimivat  seuraavat  Saarikan
asumispalveluyksiköt:

Hopearanta, Keskustie 21 sekä Wallesmanni, Virastotie 5B

Vaalipäivän  äänestyspaikkana  toimii  Kivijärven  kunnanvirasto,
Virastotie 5A.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi (  )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA ALUEVAALEISSA

Khall § 167
4.10.2021

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  aluevaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 23.1.2022.

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 edellisissä eduskuntavaaleissa (2019) ehdokkaita
asettaneita  äänestäjäryhmiä.   Poliittinen  edustavuus  ja  tasa-
arvolain vaatimukset tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten
osalta. Varajäsenet  on  asetettava  siihen  järjestykseen,  jossa  he
tulevat  jäsenten  sijaan.  Mikäli  puolueet  eivät  niille  tehdystä
pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin,
jäseniksi  voidaan  nimetä  myös  muita  kunnan  luottamustoimeen
vaalikelpoisia henkilöitä.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

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

Viimeisimmissä  vaaleissa  (kuntavaalit)  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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VAALITOIMIKUNTA ALUEVAALEISSA

Khall § 168
4.10.2021

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  aluevaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 23.1.2022. 

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 edellisissä eduskuntavaaleissa
(2019) asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalitoimikunnan varajäsenet
laitoksissa  toimitettavaa ennakkoäänestystä  varten  on asetettava
siihen  järjestykseen,  jossa  he  tulevat  jäsenten  sijaan.  Mikäli
puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi
ehdokkaita vaalitoimikuntaan, jäseniksi voidaan nimetä myös muita
kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen
puolisonsa,  lapsensa,  sisaruksensa  tai  vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä
hyvinvointialueessa  tahansa:  esimerkiksi  hyvinvointialueella  A
ehdokkaaksi  asetetun  sisarus  ei  ole  kelpoinen  vaalitoimikunnan
jäseneksi missään kunnassa.

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

Viimeisimmissä  vaaleissa  (kuntavaalit)  vaalitoimikunnan
kokoonpano oli: 

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

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  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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POHJOISEN KESKI-SUOMEN TYP-SOPIMUKSEN JATKAMINEN 

Khall § 169
4.10.2021
Liite nro 28.

”Typ-toiminta  tuli  lakisääteiseksi  2015,  jonka  perusteella  jokaisen
kunnan  tulee  kuulua  johonkin  Typ-verkostoon.  Pohjoisen  Keski-
Suomen Typ-verkostoon kuuluvat: Kannonkoski, Karstula, Kinnula,
Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

TYP on kunnan,  TE-toimiston  ja  Kelan yhteinen palveluverkosto,
jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille
työmarkkinoille  tai  sijoittumaan  palvelutarpeiden  mukaisiin
palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

TYP-palvelu  on  tarkoitettu  työttömille  työnhakijoille,  joiden
työttömyys on pitkittynyt tai on vaarassa pitkittyä. Lain (1369/2014)
mukaan monialaisen yhteispalvelun tarve arvioidaan, kun työtön on:
saanut  työmarkkinatukea  vähintään  300  päivää  työttömyyden
perusteella; täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut työtön yhtäjaksoisesti
12  kuukautta;  tai  alle  25-vuotias  ja  hän  on  ollut  työtön
yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Kohderyhmään  kuuluvien  työttömien  monialaisen
yhteispalveluntarpeen  arvioivat  TE-toimisto,  kunta  ja  Kela.
Asiakkuus  alkaa  kun  työnhakija  kutsutaan  henkilökohtaiseen
tapaamiseen.  Jokaisen  palveluun  ohjautuvan  kanssa  tehdään
työllistymistä  edistävä  monialainen  työllistymissuunnitelma,  jossa
työllistymisen  lisäksi  arvioidaan  muiden  palvelujen  tarve.  Näitä
voivat olla esim. työvoimapalvelut, sosiaalipalvelut, terveydenhoito
ja  kuntoutuspalvelut.  Palvelusuunnitelman  etenemistä  seurataan
säännöllisesti.

Keski-Suomen pohjoisen Typ-verkoston sopimus on umpeutumassa
31.12.2021.

Keski-Suomen  pohjoisen  Typ-verkoston  johtoryhmä  käsitteli  Typ-
sopimuksen  jatkamista  kokouksessaan  3.9.2021  ja  päätyi
esittämään  sopimuksen  jatkamista  toistaiseksi  kunnes  Typ-
lainsäädäntö selkeytyy.

Pyydämme  ilmoittamaan  onko  kuntanne/  Kela/  Te-toimisto/
Saarikka  edelleen  halukas  jatkamaan  Typ-sopimusta  edellä
esitetyllä  tavalla,  sekä  ilmoittamaan  mahdollisista  sisällöllisistä
muutostarpeista  26.10.2021  mennessä  osoitteeseen  viitasaaren
kaupunki@viitasaari.fi .

Uudistettu  sopimus  on  tarkoitus  käsitellä  Typ-johtoryhmän
kokouksessa 29.10.2021

Liite 1: Pohjoisen Keski-Suomen Typ-sopimus

Lisätietoja:

Pohjoisen Keski-Suomen Typ-johtoryhmän puheenjohtaja (  )  044-
4597300

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

mailto:kaupunki@viitasaari.fi
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Pohjoisen Keski-Suomen Typ-verkoston johtaja (  ) 044 - 4597578”

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa  periaatepäätöksenä  jatkavansa  nykyistä
TYP-sopimusta siihen saakka, kunnes Typ-lainsäädäntö selkeytyy.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen pohjoinen Typ-verkosto 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 02.08.2021 PÄÄTÖSTEN 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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 171
4.10.2021

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja

• Sivistyslautakunta 7 / 21.09.2021

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PANKKITILIN LOPETTAMINEN

Khall § 172
4.10.2021

Kivijärven  kunnalla  on  päivittäisessä  käytössä  Keski-Suomen
osuuspankin (entinen Pihtiputaan osuuspankki) yritystili FI 12 5345
6020 0021 50. 

Tili  on  perusteltua  lopettaa  vähäisen  rahaliikenteen  vuoksi.
Lopetushetkellä  tilillä  olevat  varat  siirretään  Keski-Suomen
osuuspankin yritystilille FI14 5135 0120 0008 87.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  lopettaa  Keski-Suomen  osuuspankin
(entinen Pihtiputaan osuuspankki)  yritystilin ja siirtää varat Keski-
Suomen osuuspankin yritystilille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

04.10.2021 277

EDUSTAJAN  NIMEÄMINEN  TYÖLLISTYMISTA  EDISTÄVÄN  MONIALAISEN
YHTEISPALVELUVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN 1.1.2022 ALKAEN 

Khall § 173
4.10.2021

Laki  työllistymistä  edistävästä  monialaisesta  yhteispalvelusta
(1369/2014)  tuli  voimaan  1.1.2015.  Työllistymistä  edistävällä
monialaisella  yhteispalvelulla  (jatkossa monialainen yhteispalvelu)
tarkoitetaan  yhteistoimintamallia,  joissa  Työ-  ja  elinkeinotoimisto
(jatkossa TE-toimisto),  kunta ja Kansaneläkelaitos (jatkossa Kela)
yhdessä  arvioivat  yhteispalvelua  tarvitsevan  työttömän
palvelutarpeen,  suunnittelevat  työllistymisen  kannalta
tarkoituksenmukaisen  palvelukokonaisuuden  sekä  vastaavat
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. 

TE-toimisto  asettaa  kolmeksi  vuodeksi  kerrallaan  yhden  tai
useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan
toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa johtoryhmien
lukumäärästä ja toimialueesta (Valtioneuvoston asetus 1377/2014).

Keski-Suomessa  toimii  kaksi  monialaista  yhteispalveluverkostoa;
eteläinen ja pohjoinen. Keski-Suomen TE-toimisto pyytää Kelaa ja
toimialueensa kuntia nimeämään organisaationsa edustajat (jäsen
+ varajäsen + yhteyshenkilö sopimukseen liittyvissä asioissa) siihen
työllistymistä  edistävän  monialaisen  yhteispalveluverkoston
johtoryhmään, jonka toimialueeseen ne kuuluvat  1.1.2022 alkaen
siihen saakka, kunnes maakunta- ja sote -uudistusta koskevat lait
tulevat  voimaan  tai  laki  työllistymistä  edistävästä  monialaisesta
yhteispalvelusta kumotaan, kuitenkin enintään 31.12.2024 saakka
(3  vuotta).  Nimet  ja  yhteystiedot  pyydetään  ilmoittamaan
25.10.2021 mennessä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  nimeää  edustajiksi  kunnanjohtajan  ja  varalle
sivistysjohtajan, jotka toimivat sopimuksen yhteyshenkilöinä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen TE-toimisto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

04.10.2021 278

MUUT ASIAT / KUNTALAISALOITE KUNNALLISESTA KANSANÄÄNESTYKSESTÄ

Khall § 174
4.10.2021
Liite nro 29.

Kivijärven kunnalle on jätetty 4.10.2021 seuraavan sisältöinen aloite
kunnallisesta kansanäänestyksestä:

Kansanäänestysaloitteeseen on nimiä keräänyt ryhmä valtuutettuja
ja  kuntalaisia,  jotka  luovuttavat  Kivijärven  kunnalle  perjantaina
01.10.2021 alla olevan aloitteen ja allekirjoittajien nimilistat:

”Kivijärven  kunnan  tulee  järjestään  Kuntalaki  24  §:n  mukainen
neuvoa-antava  kunnallinen  kansanäänesty  tuulivoimaloiden
rakentamisesta  Kivijärven  kunnan  alueelle  ennen  kuin
kunnanvaltuusto päättää tuulivoimaloiden kaavasta.

Mahdolliset tuulivoimat on niin iso asia, että kuntalaisten mielipide
tulee selvittää. Kansanäänestys voisi olla: Kannatatko tuulipuistojen
perustamista  Kivijärvelle  neuvoteltujen  sopimusten  mukaisesti?
Vastaus järjestettäväss äänestyksessä: Kyllä / ei.

Kannatan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä. Vakuutan,
että  olen  15  vuotta  täyttänyt  Kivijärven  kunnan  asukas.  Neuvoa
antava  kunnallinen  kansanäänestys  perustuu  kuntalakiin  ja  sitä
säätelee  lain  24  ja  25  pykälät.  Menettelyn  osalta  tulee
noudatettavaksi  Laki  neuvoa-antavissa  kunnallisissa
kansanäänestyksissä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


