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MUUT SAAPUVILLA 
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x Hakkarainen Olavi,  kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 13

ASIAT § 15 - 27

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 14

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  08.02.2022
Allekirjoitukset

Kari Holm Maire Hautanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  13.02.2023

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

06.02.2023 27

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 13
06.2.2023

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 § 14
06.02.2023

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 Kari Holmin sekä Maire Hautasen

tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 14.11.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 15
06.02.2023

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  14.11.2022  pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä  kunnanvirastolla  21.11.2022  ja  kunnan  kotisivulla
17.11.2022 – 25.12.2022

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 14.11..2022 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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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.12.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 16
06.02.2023

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  12.12.2022  pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä  kunnanvirastolla  19.12.2022  ja  kunnan  kotisivulla
14.12.2022 – 21.01.2023.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 12.12.2022 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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VUODEN 2023 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Khall § 17
06.02.2023
Liite nro 5

Kunnanvaltuusto  hyväksyi  12.12.2022 §  26  vuoden  2023
talousarvion  ja  vuosien  2024  –  2025   talous-  ja
toimintasuunnitelman.  

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

Talousarviomuutokset  on  esitettävä  valtuustolle  välittömästi,  kun
muutostarve on tiedossa.

Liite: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2023

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  vuoden  2023  talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet  liitteen nro 5  muodossa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESÄN 2023 SULKUAIKA 

Khall § 18
06.02.2023

Toimintojen  tehostamiseksi  kunnissa   on  yleisesti  pidetty
kesäaikana  eri  toiminnoissa  sulkuaika,  johon  keskitetään
vuosilomat,  jotta  kesäajan  ulkopuolella  toiminta  olisi
mahdollisimman  tehokasta  useimpien  työntekijöiden  ollessa
työpaikoilla ja eri palavereissa läsnä.
Sulkuaika on ollut  kolme viikkoa heinäkuussa ja  näiden viikkojen
kahta puolen voi keskittää lisäksi lomia, jolloin periaatteessa jopa
viiden  viikon  yhtäjaksoiset  lomat  ovat  olleet  toiminnallisesti
mahdollisia.  Kesällä  hallinnossakin  on  monia  toimintoja,  jotka
edellyttävät  työpanosta  kuten  eri  kesätapahtumien  yhteydessä.
Tällöin  työpaikoilla  sovitaan  menettelytavoista  tilanteiden
edellyttämällä tavalla.
Yhteistyötoimikunta  päätti  kokouksessaan  4.4.2011  §  3,  että
enintään kolmen viikon pituista heinäkuussa pidettävää sulkuaikaa
ei  tarvitse  jatkossa  tuoda  yt-toimikunnan  käsiteltäväksi  vaan
kunnanhallitus voi päättää asiasta ilman yt-toimikunnan lausuntoa
asiasta.
Vuosiloman myöntöprosessia  toteutetaan muutoin  kuten tähänkin
asti  eli  esimiesten  on  kuultava  henkilöstöään  ennen  vuosilomien
myöntämistä joko henkilökohtaisesti tai työyksikkökokouksissa tms.
vuosilomalain sekä työ- ja virkaehtosopimusten vaateet täyttäen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että 

• kunnanvirasto  pidetään  suljettuna  3 -  23.07.2023.
Henkilöstön  vuosilomat  keskitetään  kyseiselle  ajalle,  mikä
tehostaa kunnan palvelutuotantoa 

• pakolliset  toiminnot  järjestetään  myös  kunnanviraston
suljettuna ollessa 

• esimiehet  voivat  toiminnallisten  tarpeiden  kuten
kesätapahtumien  vuoksi  päättää  yksittäistapauksissa
poikkeuksellisesti työskentelystä sulkuaikana.

• viraston  suljettuna  oloaikana  kunnan  julkisten  kuulutusten
ilmoitustaulu sijaitsee kunnanviraston pääovessa

• kiinnipidosta ja päivystyksistä ilmoitetaan kunnan kotisivuilla

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA 
VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN 
KORVAUKSESTA VUONNA 2023   

Khall § 19
06.02.2023
Liite 6

Valtiovarainministeriö on  vahvistanut kunnille v. 2023 maksettavan
peruspalvelujen valtionosuuden.

Kivijärven kunnalle maksetaan valtionosuutta yhteensä 

1.556.500  €

Valtionosuus on  10.500 euroa talousarvioon arvioitua isompi.    

Jos kunta on tyytymätön saamiinsa valtionosuuspäätöksiin sillä on
oikeus kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon satuaan
tehdä kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta asianomaiselle
ministeriölle.  

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi myönnetyn valtionosuuden.

Liite 6.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VANHUSNEUVOSTON ESITYS IKÄIHMISTEN  ILMAISISTA UIMAHALLIKÄYNNEISTÄ

Khall § 20
06.02.2023

Vanhusneuvosto  esittää kunnanhalllitukselle,  että  kunta myöntäisi
ikäihmisille  ilmaiset  uimahallikäynnit  Piispalaan.  Perusteluna
esitykselle on ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin sälilyminen.

Kunnalla on kuntosalit, johon käyttömaksuun eläkeläiset saavat 50
% alennuksen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  ettei  ilmaisia  uimahallikäyntejä,  joita  ole
käytössä muillakaan erityisryhmillä, myönnetä.

Päätös:

Kunnanhallitus  jätti  asian  pöydälle  ja  pyytää  vapaa-aikaohjaajan
lausunnon  asiassa  sisältäen  mahdollisen  toteutusmallin
kustannusarvioineen.

Lausuttavaksi           Vapaa-aikaohjaaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUS MAHDOLLISUUDESTA HAKEA KUOLINPESÄN OMAISUUTTA

Khall § 21
06.02.2023
Liite 7

Maire  Annikki  Tarvainen  on  kuollut  16.8.2022  viimeisenä
kotikuntanaan Kivijärvi. Häneltä ei ole jäänyt perimään oikeutettuja
sukulaisia,  joten  hänen  omaisuutensa  on  tullut  perintökaaren  5
luvun  mukaisesti  valtiolle.  Valtion  oikeutta  kuolleiden  kuolinpesiin
valvoo Valtiokonttori.

Perillisittä  kuolleen  henkilön  kotikunnalla  on  oikeus  hakea
kuolinpesän  omaisuutta  luovutettavaksi  kunnalle.  Kuolinpesään
kuuluvan kiiteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.

Kunnan  tulee  ilmoittaa  jokin  sosiaalinen  tai  kulttuuriin  liittyvä
käyttötarkoitus  haettavalle  omaisuudelle.  Valtiokonttori  luovuttaa
omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla
tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella
eikä  omaisuuden  mahdollinen  luovuttaminen  kunnalle  perustu
tarveharkintaan.

Omaisuutta  haetaan  lomakkeella.  Hakemus  pyydetään
toimittamaan Valtiokonttoriin 17.7.2023 mennessä.

Liitteenä 7 on Valtiokonttorin kirjelmä asiasta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hakee  kuolinpesän  omaisuutta  kuntalaisten
liikuntaedellytysten  kehittämiseen  kuten  jääkiekkokaukalon
kunnostamiseen,  kuntohiihtoverkoston  latukoneen
hankintarahoitukseen,  kuntoportaisiin,  minigolf-kenttiin,  jotka
saattavat  kuntalaiset  yhteen  yhteisöllisten  harrastusten  pariin
kunnan alueella sijaitseviin suoritus- ja tapaamispaikkoille.

Kunta järjestää kulttuuritapahtumia kuten vuosittainen Moottorisaha
Soikoon-  festivaali,  johon  osallistuvat  taiteilijat  tarvitsevat
majoittumiseen soveltuvia huoneistoja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Valtiokonttori

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 

Khall § 22
06.02.2023

Kuntalain 108 § Kunnan ilmoitukset mukaan 

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

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

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

Hallintolaki 62 a § Julkinen kuulutus

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

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

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Valtuusto  päätti  vuoden  2022  talousarviossa,  että  kokouskutsut
julkaistaan  kunnan  kotisivuilla. Kunnan  muu  ilmoittelu  tapahtuu
kunnan  kotisivuilla  ja  erityisestä  syystä  poikkeuksellisesti  muulla
tavoin. Omana mediana hyödynnetään myös kantatie 58 ylittävää
kevyenliikenteen siltaa.

Kunnanjohtaja:

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

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimieliseti.

Tiedoksi             Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

06.02.2023 38

TARJOUKSET: JÄTEVESIPUHDISTAMON SÄHKÖ-AUTOMAATION UUSIMINEN

Teknltk § 5
19.01.2023
Liite nro 1

Khall § 23
06.02.2023

Vuoden  2023  investintiohjelmassa  oleva  Kivijärven  kunnan
jätevesipuhdistamon  sähkö-automaation  urakkatarjoukset  saatiin
kolmelta toimittajalta määräaikaan 27.12.2022 klo 12.00 mennessä.
Tarjouspyyntöaineiston  laati  ja  toimitti  tarjoajille  Brado  Oy.
Tarjouspyyntöaineisto aiheutti paljon lisäkysymyksiä tarjoajilta, joten
tarjouspyyntöön  vastaamista  muutettiin  antamalla  mahdollisuus
tarjota  oman  näkemyksen  mukaisesti.  Eli  minimi  laitoksen
päivitystarpeesta, millä  jäteveden puhdistamon ja tulopumppaamon
automaatio saadaan uusittua.

Tarjousten  saavuttua  todettiin,  että  investointiin  varattu  50  000
euron määräraha ei  riitä kokonaisvaltaiseen saneeraukseen,  eikä
edes  automaation  uusimiseen.  Tarjousten  sisällöt  vaihtelivat
suuresti, joten vertailua on mahdoton tehdä objektiivisesti.

Tekninen johtaja:

Esitän,  että  jätevesipuhdistamon  alkuperäisen  automaation
asentanut Slatek Oy valitaan urakoitsijaksi. 

Tarjoushinta  on  58600,00  €.  Lisäksi  esitän  haettavaksi
lisämäärärahaa hankintaan kunnanhallitukselta 8600,00 €.

Slatekin  tarjoamalla  automaatiomuutoksella   saadaan  laitos
toimimaan  elinkaaren  loppuun,  joka  on  noin  10  –  15  vuoden
päässä.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Tarjouksen jättäneet

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

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  8.600,-  €  lisämäärärahan
myöntämistä jätevesipuhdistamon sähköautomaation uusimiseen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

06.02.2023 39

LAUSUNTOPYYNTÖ  FINGRID  OYJ:N  ESITYKSESTÄ  LIIKKUMIS-  JA
OLESKELURAJOITUKSISTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1104/2013)
LIITTEEN 3 MUUTTAMISEKSI

Khall § 24
06.02.2023
Liite nro 8

Sisäministeriön  poliisiosasto  pyytää  lausuntoa  Fingrid  Oyj:n
esityksestä  muuttaa  liikkumis-  ja  oleskelurajoituksista  annetun
sisäministeriön  asetuksen  (1104/2013)  liitettä  3  Fingrid  Oyj:n
kantaverkon  muuntoasemista  ja  varavoimalaitoksista.  Liitteeseen
esitetään lisättäväksi  69 uutta  rajoitusaluetta  ja  muutettavaksi  14
voimassa  oleva  rajoitusaluetta.  Lisäksi  yksi  voimassa  oleva
rajoitusalue esitetään poistettavaksi. Poliislaitoksia sekä kaupunkeja
ja  kuntia  pyydetään  lausumaan  esityksestä  niiden  alueilla
sijaitsevien sähköasemien osalta.

Poliisilain  (872/2011)  9  luvun  8  §  mukaan  sisäministeriön
asetuksella voidaan rajoittaa liikkumista tai oleskelua turvattavassa
tai suojattavasssa kohteessa tai sen ympäristössä erittäin tärkeän
toiminnan tai omaisuuden turvaamiseksi tai ihmisten suojaamiseksi
kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi Lisäksi
asetuksella voidaan kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tai
aineiden tuonti alueelle. Kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan
tuomita  sakkoon,  jos  teosta  ei  ole  muualla  laissa  säädetty
ankaramppa rangaistusta.

Liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamisella kielletään liikkuminen
ja  oleskelu  alueella  ilman  toiminnanharjoittajan  lupaa.
Toiminnanharjoittaja  voi  asianmukaisen luvan antamalla  oikeuttaa
liikkumisen ja oleskelun alueella. Liikkumis- ja oleskelurajoituksen
kohteeksi esitetyt alueet ovat lähtökohtaisesti toiminnanharjoittajan
omistuksessa tai hallinnassa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.3.2023 sisäministeriöön.

Liitteenä 8 on Hoikansalmen sähköasema Kivijärvellä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  puoltaa  Fingridin  esitystä  liikkumis-  ja
oleskelurajoituksesta Hoikansalmen sähköaseman yhteydessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi          Sisäasiainministeriön poliisiosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN  JA  HYVINVOINTIALUEEN  VÄLINEN  KUNTOUTTAVAN  TYÖTOIMINNAN
YHTEISTYÖSOPIMUS 

Khall § 25
02.06.2023
Liite nro 9

Sopimus  koskee  kuntouttavan  työtoiminnan  järjestämistä  niille
henkilöille, joille hyvinvointialue kuntottavaa työtoimintaa koskevan
lain  perusteella  tehdyn  aktivointisuunnitelman  tai  monialaisen
työllistymissuunniitelman  mukaisesti  on  velvollinen  sitä
järjestämään. 

Työtoiminnan  jakson  tavoitteista  sovitaan  yhdessä  asiakkaan,
hyvinvointialueen  määrittelemän  vastuutyöntekijän  ja
palveluntuottajan  kanssa.  Työtoiminnan  aloittamisesta,  kestosta,
työtehtävistä ja tavoitteista tehdään erillinen sopimus, jonka edellä
mainitut henkilöt allekirjoittavat.

Kunta tarjoaa työtoimintaa osallistuville asiakkaille toimintaa, joka
parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja lisää valmiuksia osallistua
TE-hallinnon  palveluihin  tai  työllistyä  työmarkkinoille.  Kullekin
asiakkaalle tarjottavan työtoiminnan toimintapäivien lukumäärästä,
sisällöstä  ja  tavoitteista  sovitaan  tarkemmin
aktivointisuunnitelmassa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia  liitteen  9  yhteistyösopimuksen
kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä liitteinee.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus myöntää lounasedun kuntouttavalle työtoiminnalle.

Tiedoksi            Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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JOKI ICT OY:N TASAUSLASKU  2022

Khall § 26
06.02.2023

Joki  ICT  Oy:n  ylimääräinen  yhtiökokous  12.1  2023  on  päättänyt
laittaa  maksuun  osakkailleen  vuonna  2022  summattujen
kattamattomien  toimintamenojen  osuuden  jyvitettynä  yhtiön
palvelujen asiakaskohtaisten ostovolyymin mukaisesti.

Yhtiö  on  työstänyt  hinnoitteluaan  tuleville  vuosille  vastaamaan
tuottamiensa palvelujen tuotantokustannuksia.

Esityslistan  liitteenä  on  yhtiökokouspöytäkirja  12.1.2023  sekä
selostus asiaan vaikuttavista tekijöistä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  suorittaa  Joki  ICT  Oy:lle  osuutenaan
1.503,26 € toimintamenojen kattamiseen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                 Kirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 27
06.02.2023

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 19.01.2023 nro 1

- Tekninen lautakunta 30.01.2023 nro 2

Kunnanjohtaja:

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

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi             Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


