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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 135

ASIAT § 137 - 150

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 136

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Risto Holm § 138

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen, poissa § 138 Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 02.12.2020
Allekirjoitukset

Erja Moisio Marjatta Liimatainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 07.12.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

30.11.2020 236

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 135
30.11.2020

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  sähköisesti  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 § 136
30.11.2020

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98 Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla.

Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  Erja  Moision ja  Marjatta  Liimataisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2022 – 2023 / LAADINTAOHJEET 

Khall § 93
7.9.2020
Liite nro 26.

Vuoden  2021  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden 2021 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 2019 Kivijärven kunta teki alijäämäisen tilinpäätöksen. 

Liite: talousarvion laadintaohjeet

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2021  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto    516 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 5 585 000 €
sivistysosasto   1 531 000 €
tekninen osasto    301 000 €
Yhteensä      7 933 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on 100.000 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2022  -  2023  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 07.09.2020 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet 
• 02.10.2020 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 19.10.2020 valtuuston talousarvioiltakoulu 
• 02.11.2020  osastojen  talousarvioesittelyt

kunnanhallitukselle
• 16.11.2020  valtuustokäsittely veroprosentit
• 30.11.2020  kunnanhallituksen  talousarvioesitys

valtuustolle
• 7.12.2020 valtuustokäsittely talousarvio

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

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

Khall § 117
2.11.2020
Liite nro 30.

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus käsittelee osastojen talousarvioesityksiä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 137
30.11.2020
Liite nro 37.

Yt-toimikunta käsittelee vuoden 2021 talousarviota 26.11.2020.

Yt-toimikunnalla ei ollut huomautettavaa vuoden 2021 talousarvioon
ja toimintasuunnitelmaan 2022-2023.

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  liitteen  37  mukaisen
talousarvion hyväksymistä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N OSAKEPÄÄOMAN ALASKIRJAUS

Khall § 138
30.11.2020

Kunnan taseessa on Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeet
12511  kpl,  yhteisarvoltaan  114.466,00  euroa.   Yhtiö  on
saneerausmenettelyssä

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  kirjataan  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  osakepääoma  114.466,00  euroa
arvonalentumisiin  menokohtaan  010100  Kunnanhallitus  7230
Arvonalentumiset. 

Varataan  kuluvan  vuoden  talousarvioon  em.  menokohtaan
määräraha 114.470,00 euroa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Risto Holm.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAINASAAMISEN SIIRTO PITKÄAIKAISIIN KUNNAN SAATAVIIN

Khall § 139
30.11.2020

Kunnanvaltuusto  on  26.4.2000  §  47  myöntänyt   As.  Oy
Tiaisniemelle  korottoman  lainan  42.046,98  €.  Lainaa  ei  ole
lyhennetty eikä sille ole vahvistettu takaisinmaksuaikataulua, koska
valtiokonttorin lainat on ensin maksettava pois.

Lainasaaminen  on  kirjattu  kunnan  taseessa  tilille  1750
Lainasaamiset tytäryhteisöiltä (lyhytaikainen).  Yhtiön kirjanpidossa
laina on pitkäaikaisissa veloissa.

Kunnanjohtaja:

Siirretään  lainasaaminen  kunnan  taseessa  tilille  1230  Muut
lainasaamiset tytäryhteisöiltä (pitkäaikainen).

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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UUDEN VUODEN 2021 JUHLAN PERUMINEN

Khall § 140
30.11.2020

Kivijärven kunta on perinteisesti  järjestänyt uuden vuoden juhlan,
mutta  ottaen  huomioon  nykyiset  joulukuulla  2020 asetetut
koronarajoitukset  (maksimissaan  50  henkilöä  yleisötilaisuuksissa
ulkotiloissakin)  ja  oletettava  koronatilanne  vuodenvaihteessa,  on
perusteltua  jättää  perinteinen  kunnan  järjestämä  uuden  vuoden
vastaanottotilaisuus järjestämättä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on 30.11.2020 suosittanut enintään
20 henkilön kokoontumisia alueellaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhalltus  päättää,  ettei  kunnan  uuden  vuoden  2021
vastaanottojuhlaa järjestetä eikä ilotulitusta järjestetä.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisestil.

Tiedoksi Osastot

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUSUNTOPYYNTÖ  KESKI-SUOMEN  PELASTUSLAITOS  -LIIKELAITOS  VUODEN
2021 TALOUSARVIOSTA

Teknltk § 56
22.9.2020
Liite 15.

Keski-Suomen  pelastuslaitoksen  johtokunta  on  hyväksynyt
kokouksessa  26.5.2020  Keski-Suomen  pelastuslaitoksen
talousarvioehdotuksen vuodelle 2021. Keski-Suomen pelastuslaitos
pyytää Kunnilta  lausunnot talousarvioesityksestä. Lausunnot tulee
antaa  18.8.2020  mennessä.  Pelastuslaitokselle  on  annettu  tieto,
että  Kivijärven  kunnan  lausunto  tulee  22.09.2020  pidettävän
lautakunnan kokouksen jälkeen. Lausunnot pyydetään lähettämään
Pauli  Nurmiselle Keski-Suomen Pelastuslaitokselle.  Liitteenä nro
15 on  Keski-Suomen  Pelastuslaitos  -Liikelaitoksen  vuoden  2021
talousarvioesitys.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 32,48 M€
vuonna  2021.  Liikevaihdosta  pelastustoiminnan  osuus  on  noin
24,39  M€  ja  ensihoidon  osuus  noin  7,00  M€.  Keski-Suomen
pelastuslaitoksen  liikevaihto  kasvaa  vuoden  2021
talousarvioesityksessä  2,46  %  prosenttia  vuoden  2020
talousarvioon  verrattuna.  Pelastustoimessa  kuntien
maksuosuudetnousevat keskimäärin 2,69 prosentilla.  Vuoden 2021
talousarvioesityksessä  kuntien  maksuosuuksien  kasvu  johtuu
suurimmalta  osaltaan  siitä,  että  äänekosken  ja  Viitasaaren
paloasemien  uudistushankkeet  aiheuttavat  kustannusten  nousua
vuokramenojen  osalta.  Lisäksi  maksuosuuksia  nostavat  TUVE-
järjestelmän käyttöönotto ja ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat
kohoavat leasingmaksut.

Kivijärven kunnan maksuosuuteen on tulossa nousua vuoden 2020
talousarvioon nähden 3.25 % eli 3 110 €. Pelastustoimessa kuntien
maksuosuudet  määräytyvät  asukaslukuperusteisesti  jolloin
Kivijärven kunnan osalta vuoden 2021 maksuosuus on 98 956 €. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedokseen  Keski-Suomen pelastuslaitoksen
talousarvioesityksen vuodelle 2021.

Varallaolojärjestelmä uudistus on toteutettava niin, että se täyttää
sille asetetut normit ja viitekehykset,  mutta samalla on turvattava
myös pienempien kuntien, kuten Kivijärvi lähtövalmius vastaavalla
tavalla, kuten aikaisemminkin hälytyksen sattuessa.

Sivutoimisen henkilöstön rekrytointiin on panostettava.

Väestöhalyttimien toiminta on tarkistettava.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen Pelastuslaitos

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

Khall § 141
30.11.2020
Liite nro 38.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  uudistaa  teknisen  lautakunnan  lausunnon
painottaen  sitä,  että  Kivijärven  lähtövalmius  on  turvattava
kuntalaisten  turvallisuuden  toteuttavalla  tavalla  ottaen  erityisesti
huomioon  ensivastetoiminta  tilanteessa,  jossa  ensivaste  on
toiminnassa 24/7 ainoastaan Karstulassa ja Viitasaarella.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen Pelastuslaitos

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT SEKÄ KORONATILANTEEN VAIKU-
TUS

Khall § 142
30.11.2020

Kuntavaalit  toimitetaan  vuoden  2021  huhtikuussa.  Varsinainen
vaalipäivä on  18.4.2021. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 7.-
13.4.2021  sekä ulkomailla  7.-10.4.2021.  Suomalaisessa laivassa
ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 31.3.2021.

Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kes-
tää vuoden 2025 toukokuun loppuun. Kivijärven kunnassa kunta-
vaaleissa valitaan 15 valtuutettua.

Kuntavaalien toimittaminen ja covid-19-pandemia

Koronaviruksen  aiheuttama  maailmanlaajuinen  covid-19-
tartuntatautiepidemia  johti  keväällä  2020  Suomessakin  laajoihin
valtioneuvoston päättämiin rajoitustoimiin, joita on sittemmin tilan-
teen helpottuessa asteittain  purettu.  Elokuussa epidemia on kui-
tenkin  alkanut  Suomessakin  uudelleen  voimistua,  mistä  johtuen
valtioneuvosto on tehnyt eräitä uusia linjauksia, mm. periaatepää-
töksen maskisuosituksesta ja etätyöstä.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirus-
tilanteen ja varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muo-
dossa edelleen päällä vielä ensi keväänäkin, kuntavaalien toimit-
tamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä  erityisjärjestelyitä.  Niitä
selostetaan  osittain  tässä  kirjeessä  jäljempänä  ja  yksityiskohtai-
semmin myöhemmin annettavissa oikeusministeriön vaaliohjeissa.
Lisäksi kuntien on huomioitava myös sosiaali- ja terveysministeri-
ön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleiset ohjeet ja
suositukset.

Kuntavaalien koronanäkökohdat tiivistetysti

Kuntavaalit  toimitetaan nykyisen vaalilain puitteissa.  Vaalilaki  tar-
joaa hyvät lähtökohdat joustaviin ratkaisuihin,  jotta vaalit  voidaan
toimittaa luotettavasti ja turvallisesti.

Kunnan on huolehdittava, että

a) äänestyspaikkoja on riittävästi,

b) äänestyspaikat  ovat  tiloissa,  joissa  voidaan  toteuttaa
turvavälit  niin  äänestäjien  kuin  vaalivirkailijoidenkin  osalta.
Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai
vaalipäivän  äänestyspaikan  äänestystilan  sijoittamista
ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle);

c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman
laajat, paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain
mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo
9-18).  Kunta  voi  suositella,  että  osa  äänestysajasta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;

d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspai-
koissa  resursseja  tarvitaan  esimerkiksi  äänestäjän
henkilöllisyyden  tarkastukseen  ja  äänestyslipun  antoon,
äänestyksen  vastaanotto-pisteisiin  sekä  jonojen  ja
turvavälien  ohjaukseen.  Vastaavasti  vaalipäivän
äänestyksessä  vaalilautakuntien  tulisi  toimia  lähtökohtai-
sesti viisijäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon
riittääkin  kolme  jäsentä)  ja  tarvittaessa  myös
vaalilautakunnan  varajäsenet  voivat  olla  paikalla.  Kunnan
tulee  myös  huolehtia  siitä,  että  kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoita  rekrytoidaan  riittävästi  ja  että  vaa-
litoimikuntia  nimetään  tarvittaessa  useampia  kuin  yksi.
Kaikkia  teh-täviä  varten  on  syytä  rekrytoida  myös
varahenkilöitä;

e) ääntenlaskenta,  ennakkoäänestysasiakirjojen  tarkastus  ja
ehdokasasettelutehtävät  järjestetään  siten,  että  riittävät
turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.

Oikeusministeriö  antaa  myöhemmin,  yhteistyössä  Terveyden  ja
hyvinvoinnin laitoksen kanssa, tarkempia suojavarusteista, äänes-
tyspaikan varustelusta ja koti-  ja laitosäänestyksen toteuttamisen
yksityiskohdista.

Vaalilain  9.  pykälän  mukaan  kunnanhallituksen  on  hyvissä  ajoin
ennen vaaleja päätettävä kunnassa olevista yleisistä ennakkoää-
nestyspaikoista, määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat so-
siaalihuollon  toimintayksiköt  (9.3.  ”sairaalat,  ympärivuorokautista
hoitoa  antavat  ja  muut,  kunnanhallituksen  päätöksellä  määrätyt
sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset”) ja päätet-
tävä vaalipäivien äänestyspaikka.

Kunnanjohtaja:

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

07.-09.4. klo 9.00 - 15.00
10.-11.4. klo 10.00 - 13.00
12.-13.4. klo 9.00 – 15.00

Laitosäänestyspaikkoina  toimivat  seuraavat  Saarikan  asumispal-
veluyksiköt:

Hopearanta, Keskustie 21 sekä Wallesmanni, Virastotie 5B

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Vaalipäivien  äänestyspaikkana  toimii  Kivijärven  kunnanvirasto,
Virastotie 5A.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi Keskusvaalilautakunta
Toimeksi (  )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALITOIMIKUNTA KUNTAVAALEISSA

Khall § 143
30.11.2020

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnun-
taina 18.4.2021.

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 tarpeel-
linen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee  mahdollisuuk-
sien  mukaan  edustaa  edellisissä  kuntavaaleissa  asettaneita  ää-
nestäjäryhmiä. Vaalitoimikunnan varajäsenet  laitoksissa toimitetta-
vaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Viime kuntavaaleissa ehdokkaita
asettivat seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen
Keskusta  r.p.,  Suomen  Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas  tai  hänen  puolisonsa,  lapsensa,  sisaruksensa  tai  van-
hempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsene-
nä.  Puolisoilla  tarkoitetaan aviopuolisoita  sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

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

Viimeisimmissä vaaleissa (EU-vaalit) vaalitoimikunnan kokoonpano
oli:

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Seija Sorsamäki, pj. 1. Erja Moisio
Teppo Nikitin, vpj. 2. (  )
Jukka Ruusuvirta 3. (  )

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  valitsee  kolmijäsenisen  vaalitoimikunnan  ja  sille
vähintään  kolme  varajäsentä  sijaantulojärjestyksessä  sekä  pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAALILAUTAKUNTA KUNTAVAALEISSA

Khall § 144
30.11.2020

Seuraavat  yleiset  vaalit  ovat  kuntavaalit,  jotka  toimitetaan
sunnuntaina 18.4.2021.

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 kuntavaaleissa 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.  Viime  kuntavaaleissa  ehdokkaita  asettivat
seuraavat puolueet: Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Keskusta
r.p.,  Suomen  Sosiaalidemokraattinen  puolue  r.p.  sekä  Suomen
Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

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

Viimeisimmissä vaaleissa (EU-vaalit) vaalilautakunnan kokoonpano
oli:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

(  ), pj 1. (  )
Jussi Korpi, vpj. 2. Erja Moisio
Asko Kauppinen 3. Eeva-Liisa Tobiasson
Risto Holm 4. Olavi Hakkarainen
(  )  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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KUNTASTRATEGIA

Khall § 127
2.11.2020
Liite nro 34.

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.

Strategiaehdotus on valmisteltu yhteistyössä osastojen kanssa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käsittelee liitteen 34 kuntastrategiaa ja lähettää sen
lausunnolle  nuorisovaltuustoon,  vammaisneuvostoon  ja
vanhusneuvostoon niin, että lausunnot on toimitettava 27.11.2020
mennessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall 145
30.11.2020
Liite nro 39.

Vanhusneuvoston lausunto on liitteenä 39b.

Nuorisoneuvostolla ei ollut mitään lausuttavaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  liitteen  39a  strategia
hyväksytään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LEADER VIISARI RY:N KUNTARAHOITUSSITOUMUS OHJELMAKAUDEN 2021-2027
KAHDELLE ENSIMMÄISELLE VUODELLE

Khall § 146
30.11.2020

Taustaa

Leader  Viisari  tarjoaa  toimintaa,  neuvontaa  ja  rahoitusta
paikkakunnan parhaaksi.  Se on paikallisen kehittämisen moottori:
aktivoija, innostaja, rahoittaja ja toteuttaja. Leader Viisari toteuttaa
laatimaansa  paikallista  kehittämisstrategiaa.  Toimintaa  ohjaavat
yhteisölähtöisen  paikallisen  kehittämisen  eli  Leader-toimintatavan
periaatteet:  monialaisuus,  alueperusteisuus,  paikallinen
kumppanuus,  innovatiivisuus,  alueiden  välinen  ja  kansainvälinen
yhteistyö,  alhaalta  ylös  -lähestymistapa  ja  verkostoituminen.
Leader-toimintatapaa  on  toteutettu  EU:ssa  vuodesta  1991  ja
Suomessa vuodesta 1996. Kuluvalla EU:n rahoituskaudella 2014–
2020 Manner-Suomessa on 54 Leader-ryhmää ja ne kattavat kaikki
maaseutualueet.

Leader  Viisarin  alueen  kuntia  ohjelmakaudella  2014-2020  ovat
Kannonkoski,  Karstula,  Kinnula,  Kivijärvi,  Kyyjärvi,  Pihtipudas,
Saarijärvi,  Viitasaari  ja  Äänekoski.Leader-toiminnan  ytimessä  on
ajatus  oman  paikkakunnan  kehittämisestä  yhdessäasukkaiden  ja
yritysten voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden
ja yritysten hankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-
ryhmä aktivoi,  innostaa,  tiedottaa,  kouluttaa  ja  toimii  hankkeiden
toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Siirtymäkausi 2021-2022

Leader  Viisari  jatkaa  toimintaansa  siirtymäkauden  ajan,
siirtymäkauden  rahoituksella  toteuttamalla  nykyistä  strategiaa  ja
samoin  rahoitusmuodoin.Myös  toiminta-alue  säilyy  samana  kuin
kaudella  2014—2020.  Siirtymäkauden  hankkeilla  on  rajattu
toteutusaika. Tarkoituksena on toteuttaa pieniä napakoita hankkeita
ja siksi  haettava julkisten rahoituksen määrä on tässä vaiheessa
aiempaa käytäntöä pienempi.  Julkisen tuen  määrä  hankkeille  on
kokonaisuudessaan siirtymäkaudella n. 1,1 miljoonaa euroa.

Siirtymäkauden  jälkeen  varsinaisella  ohjelmakaudella  2023-2027
julkisen  rahoituksen  osuus  on  siirtymäkautta  suurempi.
Siirtymäkauden  ja  tulevan  kauden  rahoitus  yhdessä  vastaavat
Viisarin  nykyisen  hankerahoituksen  tasoa.  MMM  valmistelee
siirtymäkauden  rahoituksen  osoittamista  Leader-ryhmille.  Leader-
ryhmät  toimittavat  kuntarahasitoumukset  siirtymäkaudelle  oman
rahoitustarpeensa  mukaisesti.  Siirtymäkauden  kuntarahoitukseksi
Leader Viisari esittää, että Kivijärven kuntaraha olisi vuonna 2021
2,8 % 166 k€:sta eli 4.653,21 € ja vuonna 2022 2,8 % 115 k€:sta eli
3.223,61 €

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kuntarahoitus on jaettu asukasluvun tilanteesta 31.12.2019, mutta
laskutetaan tilanteen 31.12.2020 ja 31.12.2021 lukujen perusteella. 

Leader Viisarin alue on mukana Sisä-Suomen kalatalousryhmässä.
Rahoitukseen on käytetty kuntarahaa. Siirtymäkaudella kuntarahan
osuus on 800€/ kunta/ vuosi. Julkinen rahoitus kokonaisuudessaan
on 1,5 milj euroa, josta kuntarahoitus on muodostaa 10%.

Kuntarahasitoumukset toimitetaan MMM:lle 31.12.2020 mennessä.

Tiedoksi: uuden rahoituskauden valmistelu ja Leader-ryhmäksi
hakeutuminen

Maa-ja metsätalousministeriö on ohjeistanut uuden rahoituskauden
valmistelusta  ja  Leader-ryhmäksi  hakeutumisesta.  Tulevan
rahoituskauden  säädösten  valmistelu  on  EU:ssa  ja  kansallisesti
kesken. 

Haku  toteutetaan  kahdessa  vaiheessa.  Ensimmäisen  vaiheen
osalta mm. aluekuvauksen  –ja analyysin laatimista varten Leader
Viisari  ry  on  pyytänyt  kuntia  ilmoittamaan  halukkuudestaan
osallistua  Leader-ryhmän  toimintaan  kirjallisesti.  Äänekosken
kaupunki  ei  ole  vielä  ilmoittanut  mihin  Leader-ryhmään  se
siirtymäkauden jälkeen kuuluu. Muut alueen kunnat ovat ilmaisseet
halunsa jatkaa Viisarissa. 

Paikallisen  kehittämisstrategian  sisältö  ja  kriteerit  ohjeistetaan
tarkemmin  Leader-ryhmien  haun  toisessa  vaiheessa.  Kuntien
sitoumukset  osallistua  Leader-toiminnan
rahoittamiseensiirtymäkauden  jälkeen  vv.  2023-2027  pyydetään
myöhemmin  haun  toisessa  vaiheessa  aikataulun  ja  mahdollisten
aluemuutosten  selvittyä.  Leader-ryhmän  julkisesta  rahoituksesta
kuntien osuus tulee olla vähintään 20 prosenttia. 

Leader  Viisari  ry  pyytää  kuntia  käsittelemään  kuntarahoitukseen
sitoutumisen  siirtymäkaudelle  2021-2022  ja  Kalatalousryhmän
kuntarahoitukseen  sitoutumisen  sekä  toimittamaan  päätöksen
osoitteeseen viisari@saarijarvi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  sitoutuu  siirtymäkauden  2021-2022
kuntarahoitukseen (v.  2021  4.653,21 € ja  v.  2022  3.223,61 €) ja
kalatalousryhmän kuntarahoitukseen (800 €/vuosi).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PUTKINOTKO RN:O 6:139 TILAN MYYMINEN

Khall § 147
30.11.2020
Liite nro 40.

Kivijärven kunnan Heitjärven kylässä oleva Putkinotko RN:o 6:139
niminen tila on ollut kesällä myytävänä Huutokaupat.com-sivustolla,
jossa markkinahinnaksi tuli korkeimman tarjouksen tehneen 61 000
€.

Nyt  kiinteistö  myydään  kyseisellä  hinnalla  niin,  että  61  k€
kauppahinta  vastaa  kiinteistön  maapohjan  ja  liittymien  arvoa.
Rakennukset myydään purkukuntoisina.

Putkinotko-kiinteistö on ollut usean vuoden ajan käyttämättömänä
ja  kauppa  toteuttaa  tavoitetta  luopua  kunnalle  tarpeettomista
kiinteistöistä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  myydä  Putkinotko  6:139-niminen  tila
liitteen 40 mukaisella kauppakirjalla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KAAVOITUKSEN KUULUTUSMENETTELY

Khall § 148
30.11.2020
Liite nro 41.

Lainsäädäntö asettaa eräissä tapauksissa vaatimuksen ilmoitusten
julkaisemisesta virallisen ilmoitustaulun lisäksi sanomalehdessä. 

Tällaisia  asioita  ovat  mm.  maankäyttö-  ja  rakennuslain  sekä
ympäristönsuojelulain  erikseen  määrittelemät  asiat  kuten  kaavan
vireilletulo ja ympäristölupahakemukset. 

Lain  nimenomaisesti  lehti-ilmoitusta  edellyttävistä  asioista  tulee
julkaista  aina  erillinen  ilmoitus  paikkakunnalla  yleisesti  leviävässä
sanomalehdessä.

Kaavoituksen  kuulutusmenettelyjen  hyväksyminen  vähentää
kuulutuskuluja.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  kaavoituksen  kuulutukset
julkaistaan  Viispiikkinen-  lehdessä liitteen  41 määrittämässä
järjestyksessä.

 

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 149
30.11.2020

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

30.09.2019 10,1% 22 18

31.10.2019 10,1% 26 14

30.11.2019 11,1% 25 19

31.12.2019 14,3% 34 23

31.01.2020 11,1% 26 18

29.02.2020 11,3% 29 16

31.03.2020 13,1% 32 20

30.04.2020 18,3% 42 28

31.05.2020 16,0% 34 27

30.06.2020 16,0% 34 27

31.07.2020 15,7% 28 32

31.08.2020 13,9% 28 25

30.09.2020 13,1 % 29 21

30.10.2020 13,6 % 30 22

Saapuneet asiakirjat:

• Leader Viisari 13.11.2020; Pyyntö Kuntarahoitussitoumus

• Valtioneuvoston  päätös  19.11.2020;  Vuoden  2020
harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset

• Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös / Kunnallisasiaa koskeva
valitus

• Keski-Suomen  liitto  20.11.2020;  Euroopan  aluekehitysrahaston
(EAKR) tukea on haettavissa 

• Valtioneuvosto  19.11.2020;  Lausuntopyyntö:Valtioneuvoston
asetus  kunnan  maksuosuudesta  ja  nopean  laajakaistayhteyden
vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa

• Yt-toimikunnan pöytäkirja 26.11.20202

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 150
30.11.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja

• Sivistyslautakunta 9 / 17.11.2020

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


