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§ 152 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 153 SELVITYS  KIVIJÄRVEN  KUNNAN  HARKINNANVARAISEN

VALTIONOSUUDEN HAKEMISESTA 31.08.2020 MENNESSÄ

§ 154 42 VALTUUSTOALOITE KUNNALLISEN KANSANÄÄNESTYKSEN

JÄRJESTÄMISEKSI  KIVIJÄRVELLÄ  4:N  KUNNAN

LIITOKSESTA

§ 155 43 LÖYTÖELÄINSOPIMUS

§ 156 KUNNANVALTUUSTON  KOKOUKSEN  16.11.2020

PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

§ 157 44 MAAKUNNALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

§ 158 45 KOULUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

§ 159 46 ERILAISTEN TYÖSUHDEMUOTOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET
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PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2021-
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§ 164 49 KIVIJÄRVEN  KUNNAN  VUOSIEN  2020  –  2022
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§ 167 CONFLUENCE  DOKUMENTOINTITYÖKALU  JA

KÄYTTÖKOULUTUS

§ 168 50 SEPPÄLÄN 265-401-4-60  MÄÄRÄALAN MYYNTI

§ 169 51 ANALYSTE BANKING MAKSULIIKENNEOHJELMASOPIMUS

§ 170 TIEDONHALLINNAN VASTUIDEN MÄÄRITTELY

§ 171 TÄYTTÖLUPA HANKKEELLE ”NUORISOTYÖ KOULUSSA”

§ 172 OPPISOPIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN NUPPUKUMMUSSA

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 05.01.2021 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.

x Holm Risto, I vpj. Sepponen Hannu, vj.

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

x Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj.

x Moisio Erja Kauppinen Sirkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Hertteli Jukka, tekninen johtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä § 153
Rekonen Teuvo, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kuultavana § 
153, klo 18.35-18.45

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 151

ASIAT § 153 - 172

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 152

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Jukka Hertteli § 153

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas, poissa § 153

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 5.1.2021
Allekirjoitukset

Kari Holm Anne Kalmari

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 07.01.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 151
29.12.2020

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 § 152
29.12.2020

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  Kari  Holmin ja  Anne  Kalmarin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SELVITYS  KIVIJÄRVEN  KUNNAN  HARKINNANVARAISEN  VALTIONOSUUDEN
HAKEMISESTA 31.08.2020 MENNESSÄ

Khall § 153
29.12.2020

Kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta  annetun  lain  30  §:n
mukaan  kunnan  valtionosuutta  voidaan  korottaa  hakemuksesta
harkinnanvaraisesti  valtion  talousarvion  rajoissa,  jos  kunta
ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten
vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. 

Taloudellisen  tuen  tarpeeseen  vaikuttavina  seikkoina  otetaan
huomioon  myös  paikalliset  erityisolosuhteet.  Valtionosuuden
korotuksen  myöntämisen  ehtona  on,  että  kunta  on  hyväksynyt
suunnitelman  taloutensa  tasapainottamiseksi  toteutettavista
toimenpiteistä.  Suunnitelma  tulee  liittää  valtionosuuden  korotusta
koskevaan hakemukseen.

Kunnanjohtaja  Pekka  Helppikangas  poistui  kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi (jäävi).

Pöytäkirjanpitäjäksi  tämän  pykälän  ajaksi  oli  kutsuttu  tekninen
johtaja /kunnanjohtajan vara Jukka Hertteli.

Ehdotus:

Erja  Moisio  esitti  vakavan  varoituksen  antamista  kunnanjohtaja
Pekka  Helppikankaalle.  Perusteluna  tehtävien  laiminlyönnistä
harkinnanvaraisen  valtionosuuden  korotushakemuksen
jättämisestä.  Kunnanjohtajalle  on  annettu  24.08.2020
kunnanhallituksessa  käydyn  keskustelun  pohjalta  tehtäväksi
harkinnanvaraisen  valtionosuuden  korotushakemuksen  jättäminen
tehtäväksi virkatyönä. 

Kunnanjohtajalta on pyydetty kirjallinen vastine harkinnanvaraisen
valtionosuuden  jättämisestä  kunnanhallituksen  kokoukseen
29.12.2020. 

Kunnanjohtajalta  saatu  vastine  ei  vastannut  todellista  asioiden
kulkua.  Vastineessa  kunnanjohtaja  on  todennut  hoitaneensa  ko.
asiaa  oma-aloitteisesti.  Kunnanjohtajan  nimeämästä  (Pekka
Helppikangas,  Pirkko Oinonen,  Jukka Hertteli,  Erkki  Leppänen ja
Päivi  Hakkarainen)  johtotyhmän kokouksesta 28.08.2020 laaditun
pöytäkirjan kohdan 4. mukaisesti  on käyty läpi harkinnanvaraisen
valtionavun  saamiseksi  laadittu  hakemus,  joka  oli  jätettävä
kunnanjohtajan toimesta valtiovarainministeriölle niin, että valtuusto
vahvistaa  talouden  tasapainottamistoimenpiteet  31.10.2020
mennessä,  jonka  toimistosihteeri  on  toimittanut
valtiovarainministeriöön.  Kunnanjohtaja  on  antanut
tarkastuslautakunnalle virheellistä tietoa asioiden hoitamisesta. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kokouksessa  oli  kuultavana  tarkastuslautakunnan  puheenjohtaja
Teuvo Rekonen. 

Erja Moision esitystä vakavan varoituksen antamisesta kannattivat
Risto Holm, Erkki Leppänen, Anne Kalmari ja Asko Kauppinen.

Kari  Holm esitti  huomautuksen antamista. Kari  Holmin esitystä ei
kannatettu.

Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  antaa  vakavan  varoituksen  kunnanjohtaja
Pekka Helppikankaalle virkatehtävien laiminlyönnistä ja virheellisten
tietojen antamisesta.

Kari Holm jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

Päätöksen jälkeen kunnanjohtaja palasi kokoukseen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUSTOALOITE  KUNNALLISEN  KANSANÄÄNESTYKSEN  JÄRJESTÄMISEKSI
KIVIJÄRVELLÄ 4:N KUNNAN LIITOKSESTA

Khall § 154
29.12.2020
Liite nro 42.

Valtuustoaloitteen  tekijä,  kunnanvaltuuston  II  varapuheenjohtaja
Antti  Urpilainen on  jättänyt  Kivijärven  kunnalle  seuraavan
valtuustoaloitteen:

Suomen  perustuslain  2  §:ään  on  kirjattu  seuraava  teksti:
”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa
yhteiskunnan ja  elinympäristön kehittämiseen.”  Tämä kirjaus
luo  pohjan  demokraattiselle  päätöksenteolle  myös  kuntaa
koskevissa asioissa.

Kuntalain  22.  pykälä  täydentää  em.  perustuslain   pykälää
kuntademokratian osalta ja määrittelee kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia seuraavasti:

”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja
vaikuttaa  kunnan  toimintaan.  Valtuuston  on  pidettävä  huolta
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.”

Tässä pykälässä luetellaan erilaisia mahdollisuuksia, joilla kunnan
asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista
voidaan erityisesti edistää. Järjestyksessään toinen näistä kuntalain
22. pykälän luettelemista asukkaiden mahdollisuuksista on suora
lainaus pykälästä:  ”selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen
päätöksentekoa.”

Kuntalaisten  mielipiteen  selvittämiseksi  on  kuntalain  24.  pykälän
mukaan  mahdollista  järjestää  kunnallinen  kansanäänestys.  Em.
pykälässä todetaan kunnallisesta kansanäänestyksestä seuraavaa:
”Valtuusto  voi  päättää,  että  kunnalle  kuuluvasta  asiasta
toimitetaan kansanäänestys.  Valtuuston päätökseen, jolla  on
päätetty  toimittaa  kansanäänestys,  ei  saa  hakea  muutosta
valittamalla.”  Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai
jotakin  kunnan  osa-aluetta  koskevana.  Kunnan  osa-aluieena  on
tällöin  yksi  tai  useampi  vaalilaissa  tarkoitettu  äänestysaluea.”
Kuntalaisten  äänestysoikeudesta  sanotaan  puolestaan:  ”Kaikilla
äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys
on salainen.”

Eräs  arvotettu  valtiomies  ja  kunnanvaltuutettu  on  todennut,  että
”kaikki  viisaus  ei  asu  valtuustossa”.  Kyseinen  toteamus  on
erittäin osuva muistutus meille kaikille tehtävästämme päättäjinä.
Kuntalaiset ovat valinneet meidät edustajikseen ja siihen perustuen
on  tehtävämme  kuulla  meille  luottamuksensa  antaneita
kivijärveläisiä. Toimimme täällä heidän mandaatillaan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tämän kauden aikana on tullut eteemme erittäin suuri ja kaikkiin
meihin  vaikuttava  asia:  kuntajakoselvitys.  Koska  Kivijärven
kuntalaisia  ei  ennen  selvitystä  ole  kuultu,  katson,  että
mittakaavaltaan  merkittävän  asian  vuoksi  tulisi  järjestää
kuntalaisten kuuleminen. Edelliseen viitaten esitän seuraavaa:

1. Kivijärven  kunta  järjestää  asiaan  kuuluvalla  aikataululla
kunnalllisen  kansanäänestyksen  liittymisestä  4:n  K:n
kuntaliitokseen,  jotta  mahdollisen  kansanäänestyksen
lopputulos  voidaan  huomioida  tulevissa  8.2.2021
kunnanhallituksen  kokouksessa  ja  15.2.2021  valtuuston
kokouksessa.

2. Pyydän  kohteliaimmin,  että  asia  valmistellaan  pikaisesti
valtuuston päätettäväksi.

Seuraavat valtuutetut puoltavat valtuustoaloitetta:

• kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Kari Holm
• kunnanhallituksen jäsen Asko Kauppinen
• kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jussi Korpi
• kunnanhallituksen jäsen Marjatta Liimatainen
• kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson

Valtuustoaloite on liitteenä 42.

Kuntalaki 24 § Kunnallinen kansanäänestys

Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan
kansanäänestys. Valtuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa
kansanäänestys, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan
osa-aluetta  koskevana.  Kunnan  osa-alueena  on  tällöin  yksi  tai
useampi vaalilaissa tarkoitettu äänestysalue.

Kaikilla  äänestysoikeutetuilla  on  yhtäläinen  äänestysoikeus.
Äänestys  on  salainen.  Kansanäänestyksen  toimittamisesta
säädetään  lisäksi  neuvoa-antavissa  kunnallisissa
kansanäänestyksissä  noudatettavasta  menettelystä  annetussa
laissa (656/1990)

Kuntalain kommentaarin (Prättälä,  Harjula) mukaan vuoden 2018
loppuun  mennessä  on  toimitettu  59  kansanäänestystä,  joista  53
koski kuntaliitosta.

Lopulliset  kuntaliitoksen  yhdistymis-  ja
palvelurakenneasiakirjaluonnokset  tulevat  kunnan  kotisivuiille
nähtäväksi 21.12.2020, minkä jälkeen kuntalaisilla on edellytykset

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ottaa kantaa kuntaliitokseen. 

Vireillä  oleva kuntaliitos  ei  ole  ollut  eikä ole  tulossa kuntalaisten
arvioitavaksi  kuntavaaleissa. Jotta  kuntaliitoksen päätäntä täyttää
kansanvaltaisen menettelyn  tosiasialliset  vaateet,  on  perusteltua,
että  valtuustoaloitteen  tarkoittama  kansanäänestys  järjestetään
kuntalaisten  vaikutusmahdollisuuksien  takaamiseksi  kuntaa
koskevan merkittävimmän päätöksen tekemisessä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  jättää  asian  seuraavaan  valtuuston  kokouksen
käsiteltäväksi.  Koska  valtuustoaloitetta  ei  ole  jätetty  Kivijärven
kunnan hallintosäännön mukaisesti käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LÖYTÖELÄINSOPIMUS

Khall § 155
29.12.2020
Liite nro 43.

Voimassa  oleva  löytöeläinsopimus  vuodelta  2008  on  irtisanottu
7.12.2020 lukien nykyisen palveluntuottajan taholta.

Uudelle sopimuskaudelle on laadittava uusi sopimus.

Esityslistan  liitteenä  on  voimassa  oleva  löytöeläinsopimus
vuodelta 2008.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  liitteen  43 mukaisen
löytöeläinsopimuksen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 16.11.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 156
29.12.2020 

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  16.11.2020   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä kunnanvirastolla 23.11.2020 ja kunnan kotisivulla 18.11. -
27.12.2020.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston  16.11.2020 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene valtuuston  toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MAAKUNNALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

Khall § 157
29.12.2020
Liite nro 44.

Käytännönläheinen maakunnallinen turvallisuussuunnitelma tullaan
käsittelemään alkuvuoden 2021 valtuustoissa koko Keski-Suomen
osalta.  Tavoitteena on mahdollisimman monen valtuustokäsittelyn
hyväksyntä maakunnallisen turvallisuussuunnitelman käyttöönotolle
osana  oman  kunnan  turvallisuussuunnittelua  ja  hyvinvoinnin
edistämistä.

Maakunnallinen  turvallisuussuunnitelma  on  toteutettu  Keski-
Suomen  liiton  rahoituksen  avulla  ja  tavoitteena
turvallisuussuunnitelmalla on ottaa käyttöön tutkitusti  turvallisuutta
edistäviä  toimenpiteitä.  Osa  toimenpiteistä  on  jo  lakisääteisesti
velvoitettuja,  mutta  joukossa  on  myös  lähivuosina  hyviä  tuloksia
luoneita toimenpiteitä.

Aiempiin turvallisuussuunnitelmiin nähden suurimpana muutoksena
on  seutukuntatyöskentely,  jolla  halutaan  tehostaa
indikaattoriperusteista seurantaa sekä yhteistyötä niin kuntien kuin
viranomaistoimijoiden  ja  3.  sektorin  kanssa.  Toimenpiteet  (yhtä
lukuun  ottamatta  –  maakunnallinen  rahoitus  mainittu  ehtona
toteutukselle) ovat kustannusvapaita, eli tarkoitus on alkaa yhdessä
toteuttaa toimenpiteitä, joiden seurauksena saadaan vaikuttavuutta
ja toiminnan tehokkuutta maakunnallisella tasolla.

Seuranta tulee osaltaan vaatimaan panostusta myös kunnalliselta
viranhaltijatasolta,  mutta  yhteistyössä  KSTURVA ja  seutukunnat
pystyvät toteuttamaan turvallisuus- ja varautumisasioiden jatkumoa,
sillä moni niihin liittyvä asia on osoitettu kunnille ja viranomaisille
lakisääteisesti.  Yksilöllinen  ohjaus  kunnittain  on  myös  tarpeen
tiettyjen turvallisuuden ja varautumisen substanssien osalta, mutta
useiden  tietojen  vaihtojen  osalta  tavoitellaan  seutukuntien
hyödyntämistä.

Liitteenä  44 Keski-Suomen  maakunnan  turvallisuussuunnitelma
2021-2023

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  hyväksyttäväksi  liitteenä  44
olevan turvallisuussuunnitelman.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Yttmk § 20
26.11.2020
Liite nro 1.

Kunnallisen yhteistoimintalain 4 a § (1138/2013) mukaan kunnassa
on laadittava yhteistoimintamenettelyssä  vuosittain henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi  yleiset  periaatteet,  joilla pyritään
ylläpitämään  työkyvyttömyysuhan  alaisten  ja  ikääntyneiden
työntekijöiden  työkykyä  sekä  työttömyysuhan  alaisten
työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

Samoin  on  tehtävä  arvio  koko  henkilöstön  ammatillisesta
osaamisesta  sekä  ammatillisen  osaamisen  vaatimuksissa
tapahtuvista  muutoksista  ja  näiden  syistä  sekä  tähän  arvioon
perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä

Lisäksi   näiden  kokonaisuuksien  seurantamenettely  on
määriteltävä.

Yhteistoimintalain 5 § mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 a
§:ssä  tarkoitetun  asian,  hänen  on  neuvoteltava  yhteistoiminnan
hengessä  yksimielisyyden  saavuttamiseksi  valmisteilla  olevan
toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Laki  koulutuskorvauksesta  (1140/2013)  määrittelee  työnantajalle
maksettavan  koulutuskorvauksen  määrän.  Kyseeseen  tulee
koulutus,  joka  on  ennakkoon  laaditun  koulutussuunnitelman
mukaisesti toteutettu ja toteuttamista seurattu henkilötasolla. 

Maksimissaan kyseeseen tulee kolme koulutuspäivää per työntekijä
koulutuksen minimipituuden ollessa yksi  tunti,  jolloin  kuusi  tuntia
muodostaa yhden koulutuspäivän. Ratkaisevaa on, että työnantaja
maksaa palkan koulutuksen ajalta. Koulutuksen maksullisuuteen ei
kiinnitetä huomiota, jolloin sisäinen koulutus huomioidaan. 

Esimies seuraa henkilöstöstönsä kouluttautumista ja antaa kunkin
vuoden  lopussa  henkilöstöhallinnolle  raportin  koulutuspäivistä
koulutuskorvauksen anomiseksi.

Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena
käytettävästä  palkkakustannuksesta,  joka  on  kunnan  kaikkien
työntekijöiden  keskimääräinen  päiväpalkka  kerrottuna
koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä.

Koulutuskorvaus  vähennetään  työnantajalle  määrätystä
työttömyysvakuutusmaksusta.

Koulutukseksi  ei  katsota  perehdytystä,  työnkiertoa  tai
näyttötutkintojen työpäiviä.

Koulutussuunnitelma on liitteenä 1.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Yt-toimikunta  käsittelee  henkilöstölle  laaditun
koulutussuunnitelman.

Yt-toimikunta  esittää  kunnanhaliitukselle  koulutussuunnitelman
hyväksymistä liitteen 1 muodossa.

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

Khall § 158
29.12.2020
Liite nro 45.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 45 koulutussuunnitelman.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ERILAISTEN TYÖSUHDEMUOTOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET

Yttmk § 21
26.11.2020
Liite nro 2.

Työnantajan  ja   henkilöstön  välisestä  yhteistoiminnasta  kunnissa
annetun  lain  4.3  §  mukaan  kunnassa  on  laadittava
yhteistoimintamenettelyssä vuosittain sellainen henkilöstö- tai muu
suunnitelma, josta käyvät ilmi erilaisten työsuhdemuotojen käytön
periaatteet.

Kunnanjohtaja: 

Yt-toimikunta  käsittee  yt-menettelyssä  liitteen  2 sisältämät
erilaisten  työsuhdemuotojen käytön periaatteet.

Päätös:

Yt-toimikunta  esittää  erilaisten  työsuhdemuotojen  käyttämisen
periaatteet hyväksyttäväksi liitteen 2 muodossa.

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

Khall § 159
29.12.2020
Liite nro 46.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  hyväksyy  liitteen  46  mukaiset  periaatteet
työsuhdemuotojen käyttämiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMASTO-ONGELMISSA

Yttmk § 24
26.11.2020 
Liite nro 4.

Aluehallintoviraston  tarkastuskertomuksessa  (2019/23502)
todetaan,  että  Kivijärven  kunnalla  ei  ole  menettelytapaohjetta
sisäilmasto-ongelmien  käsittelyyn.  Työnantajalla  tulee  olla
menettelytavat  sisäilmastoon  liittyvän  terveysvaaran  tai-  haitan
ehkäisemiseksi ja ilmenneiden tapausten hoitamiseksi.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 8§, 10§, 17§, 32§, 33§, 40§.

Työsuojelupäällikkö  on  valmistellut  sisäilmasto-ongelmien
menettelytapaohjeen,  joka  käydään  läpi  yhteistoimikunnassa
26.11.2020 ja viedään hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen.

Työsuojelupäällikön ehdotus:

Työsuojelupäällikkö esittää, että menettelytapaohje hyväksytään ja
viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Yt-toimikunta  esittää  sisäilmaongelmien  toimintaohjeen
hyväksymistä liitteen 3 muodossa. 

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

Khall § 160
29.12.2020
Liite nro 47.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  liitteen  47  mukaisen  toimintaohjeen
sisäilmaongelmissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Työsuojelupäällikkö
Osastot
Kotisivut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

29.12.2020 274

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. Jarno Kotilainen
Jukka Ruusuvirta 3. Aimo Aarrekangas

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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Khall § 161
29.12.2020

Korjaus:  Viimeisimmissä  vaaleissa  (EU-vaalit)  vaalitoimikunnan
kokoonpano oli:

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Seija Sorsamäki, pj. 1. Erja Moisio
Teppo Nikitin, vpj. 2. Risto Holm
Jukka Ruusuvirta 3. Asko Kauppinen

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

Sirpa Kinnunen, pj 1. Päivi H. Hakkarainen
Jussi Korpi, vpj. 2. Erja Moisio
Asko Kauppinen 3. Eeva-Liisa Tobiasson
Risto Holm 4. Olavi Hakkarainen
Marita Pasanen 5. Eila Kauppinen

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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Khall § 162
29.12.2020

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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LAUSUNNON  ANTAMINEN  KESKI-SUOMEN  PELASTUSLAITOKSEN
PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2021-2024

Khall § 163
29.12.2020
Liite nro 48.

Palvelustasopäätöksellä  tarkoitetaan  alueen  pelastustoimen
päätöstä  siitä,  kuinka  se  järjestää  pelastustoimelle  kuuluvat
lakisääteiset  ja  muut  palvelutasopäätöksessä  sovitut  tehtävät
alueellaan. Siinä tarkastellaan toimintaympäristössä esiintyviä uhkia
ja  riskejä,  joihin  pyritään  vastaamaan  pelastulaitoksen
palvelutuotannolla. 

Uhkia  ja  riskejä  arvioidaan  palvelutason  nykytila-analyysin
perusteella  ja  huomioidaan  toimintaympäristön  aiheuttamia
muutostarpeita  palvelutuotannossa.  Lisäksi  arvioidaan  Keski-
Suomen  pelastuslaitoksen  edellisen  kehittämissuunnitelman
tavoitteiden  toteutumista.  Lisäksi  asiakirjaan  on  kirjattu  arviot
päätösten kustannusvaikutuksista.

Pelastustoimen  palvelutasopäätöksen  laadintaa  ohjaavat
pelastuslain  (379/2011)  säädökset.  Laissa  määritellään  alueen
pelastusttoimelle  kuuluvat  tehtävät  (27  §)  sekä  se,  kuinka  niihin
liittyvä palvelutaso mitoitetaan (28 §). Pelastuslain 29 §:n mukaan
alueen  pelastustoimen  tulee  tehdä  palvelutasopäätös  kuntia
kuultuaan.

Lausunnot  liitteenä  olevasta  palvelutasopäätöksestä  pyydetään
lähettämään  15.1.2021  mennessä  Keski-Suomen
pelastuslaitokselle.

Liitteenä  48 ovat  myös  tausta-asiakirjat,  palvelutuotannon
analyysimuistio  sekä  pelastuslaitoksen  palvelutuotanto  kunnissa.
Liitteet on lähetetty kunnanhalliltukselle erikseen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa, että Kivijärven kunnassa on 1.100 asukasta
ja  väkimäärä  on  hienoisesti  kasvanut  vuonna  2020,  jolloin
palvelutarve ei ole vähentymässä vaan palvelutason on jatkossakin
kyettävä  riittävästi  huomioimaan  kunnan  väestön  tarpeet  mm.
ensivastetoiminnassa ja hälytyspäivystyksessä.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen pelastuslaitos

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN VUOSIEN 2020 – 2022 KAAVOITUSKATSAUS

Teknltk § 73
09.12.2020
Liite nro 21.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee laatia
kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään  vähäisiä  (kaavoituskatsaus).
Kaavoituskatsauksessa  selostetaan  lyhyesti  kaava-asiat  ja  muut
toimet,  joilla  on  välitöntä  vaikutusta  kaavoituksen  lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavahankkeen  vireilletulosta  ilmoitetaan  kaavoituskatsauksessa
ja/tai  kaavakohtaisesti.  Merkittävimmät kaavahankkeet,  jotka ovat
kaavoituskatsauksen  laatimisen  aikaan  tiedossa,  tulevat  vireille
kaavoituskatsauksella  eli  erillistä  kaavoituksen
käynnistämispäätöstä  ei  laadita.  Kaavahankkeen  käynnistämisen
tarve  voi  ilmetä  kuitenkin  yllättäen  ja  sen  aikataulu  olla  niin
kiireinen,  että  hanketta  ei  ole  käsitelty  kaavoituskatsauksen
yhteydessä.  Tällöin  päätöksen  kaavahankkeeseen  ryhtymisestä
tekee kunnanhallitus teknisen lautakunnan esityksestä.

Vuosien  2020  –  2022  kaavoituskatsaus  sisältää  seuraavat
asiakokonaisuudet:

1 Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite

2 Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhteyshenkilöt

3 Perustietoa kaavoituksesta

4 Maakuntasuunnittelun tilanne

5 Ajankohtaiset kunnan maankäyttöön liittyvät hankkeet

6 Lähitulevaisuuden kaavahankkeet

7 Tärkeimmät voimassa olevat kaavat

Vuosien  2020  –  2022  kaavoituskatsaus  asetetaan  nähtäville
kunnan  kotisivuille  www.kivijarvi.fi sekä  kunnanviraston
ilmoitustaululle  sen  jälkeen  kun  kunnanhallitus  on  hyväksynyt
kaavoituskatsauksen.

Tärkeimmät ajankohtaiset kaava- ja maankäyttöhankkeet:

- Kivijärven rantayleiskaavan muutos, osittainen kumoaminen
ja  laajentaminen  sekä  kirkonseudun  ja  ympäristön
osayleiskaavan muutos

- Lukkarinkallion  teollisuusalueen  sekä  Tenholan  alueen
asemakaavan muutos

- Rakennemallihanke Saarijärven – Viitasaaren seutukuntien
alueelle

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Lähitulevaisuuden tärkeimmät kaava- ja maankäyttöhankkeet:

- Kivijärven kirkonkylän asemakaavan tarkistustarpeet

- Kivijärven  kirkonkylän  asemakaavan  pohjakartan
päivityshanke

Valmistelijan päätösesitys (kaavoitusjohtaja):

 Tekninen lautakunta esittää, että Kivijärven kunnanhallitus:

1. päättää hyväksyä vuosien 2020 – 2022 kaavoituskatsauksen
ja antaa kaavoituskatsauksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

2. hyväksyy  kaavoituskatsaukseen  sisältyvät  uudet
(lähitulevaisuuden)  kaavahankkeet  MRL  63  §  mukaisesti
vireilletulleiksi.  Näiden  kaavahankkeiden  osalta  erillinen
kaavoituspäätös laaditaan vain tarvittaessa.

Tekninen johtaja:

 Tekninen lautakunta esittää, että Kivijärven kunnanhallitus:

1. päättää hyväksyä vuosien 2020 – 2022 kaavoituskatsauksen
ja antaa kaavoituskatsauksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

2. hyväksyy  kaavoituskatsaukseen  sisältyvät  uudet
(lähitulevaisuuden)  kaavahankkeet  MRL  63  §  mukaisesti
vireilletulleiksi.  Näiden  kaavahankkeiden  osalta  erillinen
kaavoituspäätös laaditaan vain tarvittaessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 164
29.12.2020
Liite nro 49.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

29.12.2020 281

LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 165
29.12.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja

• Tekninen lautakunta 10 / 09.12.2020
• Sivistyslautakunta 10 / 15.12.2020

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 166
29.12.2020

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

30.11.2020 14,1 % 29 25

Saapuneet asiakirjat:

• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 4 / 14.12.2020

• Viitasaaren  kaupunki/Pohjoisen  Keski-Suomen
ympäristölautakunta  08.12.2020  §  68  /  Sopimus
eläinsuojelu-  ja  eläintautilain  mukaisten  valvontatehtävien
hoitamisesta

• Seutujohtoryhmän pöytäkirja 9 / 25.11.2020

• Keski-Suomen  liitto;  maakuntavaltuuston  2  /  27.11.2020
pöytäkirja

• Keski-Suomen  pohjoinen  TYP-verkosto;  johtoryhmän
17.11.2020 pöytäkirja

• Maanmittauslaitos  1.12.2020  /  Lainhuuto  on  myönnetty
kunnalle

• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen 16 / 17.11.2020
sekä 17/04.12.2020 pöytäkirjat

• Sote  kuntayhtymä;  yhtymävaltuuston  2  /  26.11.2020
pöytäkirja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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• Sote  kuntayhtymä;  yhtymähallituksen  10  /  10.12.2020
pöytäkirja

• Valtiovarainministeriö  /  Muutospäätös  07.12.2020
peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020

• Analyste  henkilötietojen  käsittelyä  koskevat  asiapaperit
(sopimus)

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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CONFLUENCE DOKUMENTOINTITYÖKALU JA KÄYTTÖKOULUTUS

Khall § 167
29.12.2020

Confluence  on  joustava  verkkosivusto,  jossa  voidaan  luoda  ja
muokata  erilaisia  dokumentteja.  Confluence-työkalua  voi  käyttää
joustavasti  erilaisiin  mm.  tiedonhallintamallin  dokumentoimiseen.
Leimamerkintöjä  ja  linkityksiä  käyttämällä  toimintaympäristö
saadaan kuvattua yhteen työkaluun loogisena kokonaisuutena.

Lisenssin hinta on 12,50 € / käyttäjä / kk. Käyttöönottomaksu on
100 € ja käyttöoikeuksien muutos 50 €/kerta.

Confluence koulutus koostuu kahdesta osasta:

1.Järjestelmän käyttö ja tekniikka (1 h)

• Dokumentointi ja toimintatapa

• Kirjautuminen 

• Sivupohjat–Käyttöliittymä

• Työtilat ja valikot

• Sivukohtaiset  toiminnot  (lisäys,  poisto,  leimat,  linkit,  pvm
lisäys ym.)

• Viittaukset

• Käyttäjäprofiilin asetukset

• Työtilojen seuranta 

2.Tiedonhallintamallin kuvaaminen

• Dokumentoinnin merkitys

• Kohderyhmät ja näkökulmat

A. Tietojärjestelmien kuvaaminen ja metatiedot

B. Tietoaineistojen kuvaaminen ja metatiedot

C. Prosessien kuvaaminen ja metatiedot

Työpajat kuvausvastuussa oleville

Tietojärjestelmien kuvaaminen 

Kyseessä  on  työkalu,  jolla  voidaan  suorittaa  tiedonhallintalain
vaatimus   tiedonhallintamallin  kuvaamisesta.  Lisenssien  määrä
minimoidaan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hankkia Confluence dokumeintointityökalun
tiedonhallintalain vaateiden suorittamiseksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SEPPÄLÄN 265-401-4-60  MÄÄRÄALAN MYYNTI

Khall § 168
29.12.2020
Liite nro 50.

Kivijärven  luoteisosassa  Sivakkalampien  rantaan  rajoittuva  noin
26,4  hehtaarin  määräala,  jonka  pinta-alasta  noin  puolet  on
metsämaata ja toinen puoli suopohjaista kitu- ja joutomaata. 

Metsämaan  pinta-alasta  noin  40  %  on  suota.  Kasvupohjat
vaihtelevat  kasvupaikkatyypiltään  tuoreesta  kankaasta  kuivaan
kankaaseen tai ravinteisuudeltaan vastaavaan turvemaahan.

Puustoa määräalalla on noin 1400 m3. Kohteen puusto koostuu
pääosin  noin  40-50-vuotiaista  kasvatusmetsistä,  jotka  on
harvennettu reilut kymmenen vuotta sitten. Uudistuskypsää metsää
on  1,8  hehtaaria.  Taimikkoa  tilalla  on  1,2  hehtaaria,  joka  olisi
ainakin  osin  jo  perkauksen  tarpeessa.  Heti  hakattavaa  puustoa
kohteella  on  metsänhoitosuositusten  mukaan  uudistushakkuuna
noin 300 m3. Määräalan nykypuuston kasvu on noin 4,0 m3/ha/v.

Määräalalle  ei  ole  tieyhteyttä.  Metsähallituksen  maiden  keskellä
olevalle palstalle lähin tie on noin 400 metrin päässä. Määräalalle ei
ole  määritetty  tieoikeutta,  mutta  tieoikeus  perustetaan
lohkomistoimituksen yhteydessä.

Kohde  oli  myynnissä  netissä  (metsätilat.fi  -sivustolla)  aikavälillä
19.11-17.12  eli  neljä  viikkoa,  mikä  on  normaali  käytäntö  ja  aika
kohteissa.  Kohteesta  lähti  heti  myynnin  alettua  tieto  1452
sähköpostiosoitteeseen ja esitettä kävi katsomassa myynnin aikana
1107 kävijää. 

Lehti-ilmoittelu  kohteesta  oli  Maaseudun  Tulevaisuudessa,
Keskisuomalaisessa ja Viiden kunnan sanomissa.

Hintapyyntö oli metsänhoitoyhdistyksen arvioon perustuen 39 000
€.

Liitteenä 50 on myyntiin liittyvä asiakirja-aineisto.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  myydä  määräalan  ainoan tarjouksen
jättäneille Arja ja Juha Mulille hintaan 35.150 €. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ANALYSTE BANKING MAKSULIIKENNEOHJELMASOPIMUS

Khall § 169
29.12.2020
Liite nro 51.

Uusi  maksuliikennesopimus  korvaa  kaikki  vanhaan
maksuliikenteeseen  viittaavat  voimassa  olevat  sopimuskohdat
[sopimus  nro  11553/2003  (Pegasos-ohjelmistot)  SF-
pankkiohjelmistot  (win  pohjainen  NT)],  jotka  nyt  hyväksyttävän
sopimuksen allekirjoituksin CGI irtisanoo.

Vanhan  lisenssipohjaisen  maksuliikenneohjelman  CGI:n  tarjoama
ylläpidon tuki on päättymässä 31.12.2020.

Sopimusmateriaali  liitteineen  on  lähetetty  erikseen
kunnanhallitukselle.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia  liitteen  51  mukaisen
maksuliikennesopimuksen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIEDONHALLINNAN VASTUIDEN MÄÄRITTELY

Khall § 170
29.12.2020

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 4.1 § mukaan 4.2
§ mukaan tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava siitä, että
tiedonhallintayksikössä on:

1. määritelty tässä ja muussa laissa säädettyjen tiedonhallinnan
toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut;

2. ajantasaiset  ohjeet  tietoaineistojen  käsittelystä,
tietojärjestelmien  käytöstä,  tietojenkäsittelyoikeuksista,
tiedonhallinnan  vastuiden  toteuttamisesta,
tiedonsaantioikeuksien  toteuttamisesta,
tietoturvallisuustoimenpiteistä  sekä  poikkeusoloihin
varautumisesta;

3. tarjolla  koulutusta,  jolla  varmistetaan,  että  henkilöstöllä  ja
tiedonhallintayksikön  lukuun  toimivilla  on  riittävä  tuntemus
voimassa  olevista  tiedonhallintaa,  tietojenkäsittelyä  sekä
asiakirjojen  julkisuutta  ja  salassapitoa  koskevista
säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista;

4. asianmukaiset  työvälineet  tiedonhallintaa  koskevien
velvollisuuksien toteuttamiseksi;

5. järjestetty  riittävä  valvonta  tiedonhallintaan  liittyvien
säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. 

Tiedonhallintalaissa ei  ole  säädetty,  miten tiedonhallintayksiköissä
tiedonhallinnan velvollisuudet on organisoitava. Vastuiden määrittely
tulisi  tehdä  virka-  tai  tehtävänimiketasolla  kuitenkin  siten,  että
vastuut  ovat  kohdistettavissa  tiettyihin  tiedonhallintayksiköissä
työskenteleviin henkilöihin. Kysymys ei ole tiedonhallintavastuiden
delegoinnista, vaan niiden määrittelystä. 

Kivijärven hallintosäännön 6.2 § mukaan kunnanhallitus määrittelee
tiedonhallintalain  vastuut,  käytännöt  ja  valvonnan  kunnassa
tiedonhallintayksikkönä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toteaa,  että  tiedonhallinnasta  tehdään erillinen
toimintaohje johdon vastuiden määrittämiseksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA HANKKEELLE ”NUORISOTYÖ KOULUSSA”

Sivltk § 94
15.12.2020

Kivijärven  vapaa-aikatoimi  on  hakenut  Nuorisotyö  koulussa  -
hankkeeseen  kouluissa  ja  oppilaitoksissa  tehtävän  nuorisotyön
vahvistamiseen  ja  kehittämiseen  tarkoitettua  valtionavustusta
(erityisavustus) 88 300 euroa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle
valtionavustusta  45  000  euroa.  Valtionavustus  kattaa  hankkeen
kustannukset  (ei  omarahoitusosuutta).  Avustus  tulee  käyttää
31.12.2020 - 30.12.2022 välisenä aikana. 

Hankkeella  vahvistetaan  ja  kehitetään  koulussa  tehtävää
nuorisotyötä  tasa-arvoisemmaksi ja paremmin tavoitettavaksi sekä
edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta. Tarkoitus on luoda
yhteistyötä  sidosryhmien  kanssa,  jonka  kautta  juurrutetaan
nuorisotyön  käytäntöjä  kouluun.  Nuorisotyö  tukee  koulua
kasvatustehtävässä ja  antaa tukea oppimiseen tilanteessa,  jossa
opetusresurssit  kiristyvät  ja  mahdolliset  negatiiviset
koronavaikutukset kasvavat.  Pääasiallisena kohderyhmänä ovat 7-
16 vuotiaat lapset ja nuoret, jotka opiskelevat perusopetuksessa.

Hanke toteutetaan rekrytoimalla henkilö tehtävään eli kunta hakee
määräaikaista  nuorisotyöntekijää  kouluun  hankkeen  ajaksi.
Hanketyöntekijä  keskittyy  yhteisöllisyyden  ja  osallisuuden
vahvistamiseen sekä yksilöiden kasvun ja kehityksen tukemiseen.
Koulun  nuorisotyöntekijä  on  turvallinen  aikuinen,  jolla  on  aikaa
kohdata nuori koulun arjessa.  Koulun nuorisotyöntekijän työnkuva
muotoutuu lasten ja nuorten tarpeiden mukaan. 

Koulun nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu mm.

1. kouluissa  tehtävän  nuorisotyön  suunnittelu,  toteutus  ja
kehittäminen

2. nuorisotyön tavoitettavuuden parantaminen

3. koulun ja nuorisotoimen yhteistyön kehittäminen

4. päihdekasvatus ja muut teemalliset oppitunnit

5. kohdennettu nuorisotyö (yksilö -ja pienryhmät, erityisryhmät,
oppilashuolto)

6. teemapäivät ja tapahtumat, välituntitoiminta

7. verkostotyö eri toimijoiden kesken

8. verkossa tapahtuva nuorisotyö

9. nuorisotalotyöskentelyä sekä

10.hankkeen raportoinnit hankkeen aikana ja sen päättyessä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Hankerahoituksella  saadaan  kokoaikainen  työntekijä  noin  12-13
kuukaudeksi.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman ja pyytää
kunnanhallitukselta  täyttölupaa  hanketyöntekijän  palkkaamiseen.
Vapaa-aikatoimen hanke kattaa kustannukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Khall § 171
29.12.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OPPISOPIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN NUPPUKUMMUSSA 

Sivltk § 86
17.11.2020

Varhaiskasvatuksessa  on  kirjoilla  noin  30  lasta  ja  lapsimäärä
pysynee yhtä korkealla lähivuosina.

Sivistysosaston  talousarvioehdotuksessa  vuodelle  2021  on
määrärahavaraus kolmannelle varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle,
joka hoitaisi myös koululaisten iltapäivätoiminnan klo 13-16. Tällä
hetkellä  iltapäivätoiminnasta  vastaavan  työsuhde  päättyy
18.12.2020.

Kyseinen  henkilö,  joka  on  työskennellyt  sivistysosastolla  eri
tehtävissä ja pääosin hankerahoituksella useiden vuosien ajan, on
ilmaissut  kiinnostuksensa  oppisopimuskoulutukseen,  joka  hänen
tapauksessaan kestäisi 1-1,5 vuotta. 

Oppisopimus alkaisi vuoden 2021 alkupuolella. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy,  että  varhaiskasvatukseen  palkataan
määräaikainen  työntekijä  oppisopimuksella  alkuvuodesta  2021
toukokuuhun  2022  saakka,  mikäli  valtuusto  hyväksyy
varhaiskasvatuksen talousarvioehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimeksi: esikoulu-/varhaiskasvatuksen opettaja, sivistysjohtaja

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

Khall § 172
29.12.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

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

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


