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KOKOUSAIKA Maanantaina 02.03.2020 klo 18.30 – 20.35

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone  

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.

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

- 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

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 23

ASIAT § 25 - 33

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 24

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Kari Holm §33

Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 4.3.2020
Allekirjoitukset

Asko Kauppinen Erja Moisio

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 9.3.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 23
2.3.2020

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 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 § 24
2.3.2020

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  Asko  Kauppisen  ja  Erja  Moision
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

02.03.2020 41

ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sivltk § 84
22.10.2019
liite 26

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  hallitus  on
kokouksessaan  6/29.8.2019  §  74  käsitellyt  uutta
perussopimusluonnosta  ja  päättänyt  pyytää  jäsenkuntien
valtuustoilta kannanottoa luonnoksesta 15.11.2019 mennessä.

Hallituksen  pöytäkirjassa  todetaan,  että  kuntayhtymän
perussopimusta  ollaan  uudistamassa  vastaamaan  kuntalakia  ja
ammatillisen  koulutuksen  reformin  mukanaan  tuomia  muutoksia.
Pohjana on käytetty Kuntaliiton perussopimusmallia ja lakipalvelua.

Uutta sopimusluonnoksessa on maininta kuntayhtymän johtajasta
sekä omistajaohjaus ja konserniohje.

Jäsenkuntien  valtuutettujen  lukumäärä  määräytyy  jäsenkunnan
asukasluvun mukaisesti, kuten nykyisessä perussopimuksessa.

Valtuuston kokousten päätösvaltaisuus pysyy ennallaan (2/3 läsnä
olevista  valtuutetuista).  Jäsenten äänimäärää on yksinkertaistettu
siten,  että  kullakin  jäsenkunnalla  on  edustajiensa  lukumäärää
vastaava  äänimäärä,  joka  jakautuu  tasan  saapuvilla  olevien
valtuutettujen kesken.

Luonnoksen pykälässä 18 on mainittu jäsenkuntien peruspääomat
euroina ja prosentteina [Kivijärvi 70 569,05 euroa / 1,99 prosenttia].

Talouden ja toiminnan seurantaa ja jäsenkunnille raportointia (§ 21)
sekä   ylijäämän  (§  22)  /  alijäämän  (§  23)  käsittelyä  koskeviin
pykäliin on tehty täsmennyksiä.

Kokouksessaan   29.8.2019  hallitus  päätti  lisäksi  esittää
perussopimusluonnoksen  16.  pykälään  lauseen:
”Neuvottelumenettelyn toteuttamiseksi jäsenkunnat voivat perustaa
yhteisen ohjausryhmän tai neuvottelukunnan”.

- - - 

Kuntalain  57.  pykälän mukaan perussopimusta voidaan muuttaa,
jos  vähintään kaksi  kolmannesta  jäsenkunnista  sitä  kannattaa  ja
niiden  asukasluku  on  vähintään  puolet  kaikkien  jäsenkuntien
yhteenlasketusta   asukasluvusta.  Perussopimus  astuu  voimaan,
kun tarvittava määrä jäsenkuntia on hyväksynyt sen.

- - -

Perussopimusluonnosliitteessä on mukana lisätietoa valtuutettujen
äänivaltaan liittyen (kirje 10.10.2019).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 19
5.2.2020
liite 5

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  antaa  mahdollisen  oman  kannanoton
sopimusluonnoksesta  ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian
käsittely jatkuu kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

Päätös:

Sivistyslautakunnalla ei ole kommentoitavaa sopimusluonnoksesta
ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian  käsittely  jatkuu
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

- - - - - 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuusto/(  )
on  pyytänyt  28.10.2019  kuntia  keskeyttämään  perussopimuksen
käsittelyn,  koska  kunnille  toimitetaan sopimuksesta  uusi,  korjattu
versio.

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  hallitus  on
käsitellyt  perussopimuksen  uutta  versiota  kokouksessaan
12.12.2019  §  119  ja  päättänyt  lähettää  sopimusluonnoksen
jäsenkuntiin  kommentoitavaksi  ja  käsiteltäväksi  kuntalain
mukaisesti.

Keskustelua  herättänyt  pykälä  seitsemän (jäsenten äänivalta)  on
perussopimusluonnoksessa palautettu vastaamaan pääsääntöisesti
voimassa  olevaa  perussopimusta  eli  kunnasta  kotoisin  olevien
opiskelijoiden  lukumäärä  vaikuttaa  kunnan  äänimäärään  ja
lasketaan kolmen edellisen vuoden keskiarvosta.

Muut muutokset on käyty läpi kokouksessa 22.10.2019 § 84.

Sivistysjohtaja päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  esittää  kunnanhallitukselle  ja  edelleen
kunnanvaltuustolle,  että  se  hyväksyy  Äänekosken  ammatillisen
koulutuksen  kuntayhtymän  uuden  perussopimusluonnoksen  (hal
10/12.12.2019 liite nro 1).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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-------------

Khall § 25
2.3.2020
Liite nro 3

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  se  hyväksyy
liitteenä  3  olevan  Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen
kuntayhtymän uuden perussopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANVIRASTON SULJETTUNA OLOAIKA KESÄLLÄ 2020

Khall § 26
2.3.2020

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  6.7.  -  26.07.2020.
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 kirjastolla 

• kiinnipidosta ja päivystyksistä ilmoitetaan kunnan kotisivuilla

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                 Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TYÖTERVEYSHUOLLON  TOIMINTASUUNNITELMAN  HYVÄKSYMINEN  1.1.-
31.12.2020

Yttmk § 3
21.2.2020 
Liite nro 1

Työnantajalla tulee olla työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden
edistämistä  ja  työkyvyn  ylläpitämistä  varten  ohjelma,  joka  kattaa
työpaikan  työolojen  kehittämistarpeet  ja  työympäristöön  liittyvien
tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen
(työturvallisuuslaki 9 §) velvollisuus, mutta sen muotoa ja sisältöä ei
ole tarkasti määrätty.

Toimintaohjelma  on  ohjaava  työkalu,  jota  on  seurattava  ja
uudistettava muuttuvia  olosuhteita  vastaavaksi.  On tärkeätä,  että
toimintaohjelmaan  esitettyihin  päämääriin,  tavoitteisiin  ja
toimenpiteisiin sitoudutaan organisaation kaikilla tasoilla.

Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen on työsuojelupäällikön ja
yhteistyötoimikunnan tehtävä. 

Työsuojelupäällikkö:

Yhteistyötoimikunta  käsittelee  liitteenä  1  olevan  työsuojelun
toimintaohjelmaluonnoksen ja päättää sen hyväksymisestä.  

Päätös:

Päätettiin  yksimielisesti  esittää  kunnanhallitukselle  liitteen  1
mukaisen työsuojelun toimintaohjelman hyväksymistä.

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

Khall § 27
2.3.2020
Liite nro 4

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  liitteenä  4 mukaisen  työsuojelun
toimintaohjelman vuodelle 2020.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi           Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA 
TERVEYSKESKUSOHJELMAAN

Khall § 28
2.3.2020
Liite nro 5-6

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on  avannut  20.1.2020
valtioavustushaun  tulevaisuuden  sosiaali-  ja  terveyskeskus  -
ohjelmaan.

Ohjelman  tarkoituksena  on  kehittää  laaja-alainen  sosiaali-  ja
terveyskeskus,  josta  ihminen  saa  palvelunsa  sujuvasti  ja  avun
yksilöllisiin  tarpeisiinsa.  Sosiaali-  ja  terveyskeskuksessa
hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja
erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia.

Kehittämistyöllä  halutaan  varmistaa,  että  palvelut  vastaavat
ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Ohjelma
toteutetaan vuosina 2020–2022.

Tulevaisuuden  sosiaali-  ja  terveyskeskus  -ohjelman
rahoituksen myöntämisperusteet

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on päättänyt  rahoituksesta erillisellä
asetuksella.  Asetuksen  mukaisesti  rahoitus  myönnetään  kaikille
maakunnille,  mikäli  hakemukset  täyttävät  kansalliset  sisällölliset
vaatimukset ja mukana on maakuntien kunnat vähintään siten, että
80% väestöpohja on mukana ohjelmassa.

Sisällölliset vaatimukset ovat: 

• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden
ja jatkuvuuden parantaminen

• Toiminnan  painotuksen  siirtäminen  ehkäisevään  ja
ennakoivaan työhön

• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

• Palveluiden  monialaisuuden  ja  yhteentoimivuuden
varmistaminen

• Kustannusten nousun hillitseminen

Keski-Suomen hakemuksen sisältö ja kärjet

Keski-Suomi hakee rahoitusta modernin ja moniammatillisen sekä
asiakasta  varten  olevaan  sosiaali-  ja  terveyskeskuksen
toimintamalliin.  Tavoitteena  on  vahvistaa  Keski-Suomen  kuntien
sosiaali-  ja  terveyspalveluiden  perustasoa,  syventää  palveluiden
integraatiota  ja  siirtää  palvelunkäytön  painopistettä  erityistasolta
perustasolla  ja  ennaltaehkäisyyn  sekä  käyttöönottaa  erilaisia
sähköisiä, toimintaa ja asiakkaan palvelua parantavia järjestelmiä ja
toimintamalleja.  Kaiken  lähtökohtana  on  parantaa  ja  helpottaa
tarpeenmukaiseen palveluun pääsyä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Keski-Suomi  on  valmistellut  hankehakemusta  yhdessä  kaikkien
kuntien  ja  sote-kuntayhtymien  sote-johdon  kesken.  Työtä  on
ohjannut  kuntajohtajat.  Hankkeen  tavoitteet  on  johdettu  Keski-
Suomen nykypalveluiden ja organisaatioiden käytännön ongelmista
sekä mm. THL:n arviointiraportin tuloksista. Tavoitteita on asetettu
kolme. 

1.  Keski-Suomen  sote-keskusten  palveluiden  saatavuuden
parantaminen  siten,  että  7  vuorokauden  tarpeen  mukainen
hoitoonpääsy toteutuu kaikkialla yhdenvertaisesti ja ammattilaisten
välinen yhteistyö tiivistyy potilaan hoidontarpeen mukaisesti.

2. Palveluketjujen yhtenäistäminen ja oman toiminnan kehittäminen
koko maakunnassa yhteisten mallien käyttöönottamiseksi.

3.  Lasten  ja  perheiden  palveluiden  (mm.  perhekeskukset)
integroiminen  osaksi  sote-keskusten  palveluita,  palveluiden
kehittäminen  lasten  ja  nuorten  psykososiaalisten  palveluiden
vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

Tavoitteet ja niiden toteutus on kuvattu tarkemmin liitteenä olevaan
esittelydiasarjaan.  

Ohjelman rahoitus

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  on  ilmoittanut  ohjelman
valtionavustusosuuden olevan yhteensä 70 miljoonaa euroa. Tästä
Keski-Suomen  laskennallinen  osuus  on  enimmillään  5,12%.
Kyseessä on kolmivuotinen siirtomääräraha eli se on käytettävissä
vuosina  2020–2022.  Avustusosuudet  perustuvat  25  prosentin
tasasuuruiseen  maakunnittaiseen  osuuteen  sekä  75  prosentin
osuuteen,  joka  määräytyy  maakunnittain  suhteessa  maakuntien
asukaslukuun.  Keski-Suomessa  rahoituksen  määrään  vaikuttaa
siten mm. mukaan lähtevien kuntien asukasluvun määrä.

Valtionavustus maksetaan maakuntaan hakemuksen perusteella, ja
kunnilta ei edellytetä omavastuuosuutta rahoituksen saamiseksi. 

Rahoitus kohdennetaan hankkeeseen sitoutuneiden Keski-Suomen
kuntien  ja  organisaatioiden  sosiaali-  ja  terveyspalveluiden
kehittämistyöhön  yhteisten  tavoitteiden  saavuttamiseksi.
Rahoituksesta  ei  siten  irroteta  kunta-  tai  organisaatiokohtaisia
hankerahoituksia  vaan  rahoitusta  hyödynnetään  yhteiseen
kehittämistyöhön hankesuunnitelman mukaisesti. 

Hankkeen hallinnointi

Keski-Suomen sote-valtionavustushakujen ohjausryhmänä toimiva
kunnanjohtajakokous on linjannut, että Jyväskylän kaupunki toimii
hankkeen  hallinnoijana.  Jyväskylän  kaupunki  pyytää  STM:n
edellyttämät  kuntasitoumukset  hankkeeseen  lähtemisestä.
Sitoumukset  valtionavustushakuun  pyydetään  kaikilta  kunnilta,
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Keski-Suomen  sairaanhoitopiiriltä  (sisältäen
Seututerveyskeskuksen), Saarikalta ja Wiitaunionilta.

Organisaatioita  pyydetään  toimittamaan  päätös
valtionavustushakuun  sitoutumisesta  Jyväskylän  kaupungin
kirjaamoon 15.4.2020 mennessä. 

Rahoitusta  haetaan  laskennallisen  osuuden  mukaisesti
täysimääräisenä.  Rahoitusta  tullaan  käyttämään  mm.
projektityöntekijöiden  palkkaamiseen,  palveluostoihin  sekä
yhteistyösopimuksiin.  Resurssit  ovat  kaikkien  Keski-Suomen
kuntien  hyödynnettävissä,  vaikka  hallinnollisesti  he  ovatkin
kaupungin projektityöntekijöitä. 

Tiivistelmä perusteista hakeutua mukaan ohjelmaan 

Sosiaali-  ja  terveyspalveluiden  kehittäminen  ja
kustannustehokkuuden  parantaminen  edellyttävät  riittävän  laajaa
väestöpohjaa  sekä  yhteisiä  panostuksia  esimerkiksi  digitaalisten
palveluiden kehittämiseen.  Yksin  kuntien  ei  kannata  investointeja
tehdä  vaan  tehdä  yhteistyötä  maakunnallisesti  hankintojen
toteuttamiseksi.  Nyt  käynnistyvä  rahoitusohjelma  mahdollistaa
useiden  kuntien  yhteisen  kehittämisen  ministeriöltä  tulevalla
ulkopuolisella rahoituksella. 

Rahoitushakemuksen  tavoitteet  ovat  Keski-Suomen  kunnissa
yhteneväiset.  Myönnettävän  rahoituksen  turvin  voidaan  edistää
asukkaiden hoidon saatavuutta,  levittää hyviä  käytäntöjä  kuntien,
kuntayhtymien  ja  yhteistoiminta-alueiden  välillä  sekä  helpottaa
rekrytointia ammattiryhmissä, joissa työntekijöiden ammatillinen tuki
(mestari-kisälli) on keskeisessä roolissa. Kehittämistyötä on tehtävä
kunnissa  ja  kuntayhtymissä  joka  tapauksessa,  myönnettävä
rahoitus  vähentää  kuntien  ja  kuntayhtymien  painetta  esimerkiksi
jonojen  purkamisessa  hallitusohjelman  mukaisten
hoitoonpääsyaikojen tullessa voimaan.  

Liite 5 Keski-Suomen hankesuunnitelma diat
Liite 6 Kuntasitoumuslomake 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  Kivijärven  kunta osallistuu  Keski-
Suomen kuntien yhteiseen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-hankkeeseen.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi               Kunnanjohtaja
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KIINTEISTÖNKAUPPA KOSKELA 2:97-TILASTA / NUORISOTALO

Khall § 29
2.3.2020
Liite nro 7

Liitteenä  7  on  kauppakirja  Koskela  2:97-tilasta,  jolla  sijaitsee
Kivijärven nuorisotalo.

Kivijärven  kunta  on  hallinut  kiinteistöä  vuodesta  1982  lukien
perustuen  29.9.1982  tehtyyn  kiinteistökauppakirjaan,  joka  on
kuitenkin saantona niin virheellinen, ettei lainhuutoa voida myöntää
kunnalle sen perusteella.

Nyt tehtävällä kiinteistökaupalla on tarkoitus toteuttaa vuonna 1982
aiottu kiinteistökauppa yhden euron kauppahinnalla, joka kuitataan
kauppakirjan allekirjoituksin maksetuksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää solmia liitteen 7 mukaisen kiinteistökaupan.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                Kunnanjohtaja
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ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ ( ) JA UUDEN
JÄSENEN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA

Khall § 30
2.3.2020
Liite nro 8

(  )  pyytää  eroa  tarkastuslautakunnan  jäsenyydestä liitteen  8
anomuksella.

Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)  jolla  on  jossakin  kunnassa  äänioikeus  kuntavaaleissa  sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 75 § Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3)  henkilö,  joka  on  kunnanhallituksen  jäsenen,  kunnanjohtajan,
pormestarin  tai  apulaispormestarin  hallintolain  (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
läheinen;

4)  henkilö,  joka  on  kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen  kunnanhallitukseen  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)  välittömästi  kunnanhallituksen  alaisena  toimiva  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2)  henkilö,  joka  on  kunnanhallituksen  tehtäväalueella  toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)  kunnan  palveluksessa  oleva  henkilö,  joka  lautakunnan
esittelijänä  tai  muuten  vastaa  kunnanhallituksen  käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä
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tai  säätiössä,  jos  kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön  edunvalvonnasta  asianomaisessa  kunnassa
huolehtivan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Vaalikelpoinen  ei  myöskään  ole  henkilö,  joka  yhteisön
neuvottelijana  tai  muussa  vastaavassa  ominaisuudessa  vastaa
edunvalvonnasta.

Enemmistön  kunnanhallituksen  jäsenistä  on  oltava  muita  kuin
kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan  yhteisön  tai  säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan  toimielimen
jäseneen.

Kuntalain 121.1 mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  (  )  myönnetään  ero
tarkastuslautakunnan  jäsenyydestä  ja  valitsee  hänen  tilalleen
jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Kunnanvaltuusto  valitsee  varapuheenjohtajaksi
tarkastuslautakunnan jäsenistä valtuutetun.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 31
2.3.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 1 / 4.2.2020

• Tekninen lautakunta 2 / 18.2.2020

• Sivistyslautakunta 2 / 5.2.2020

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              Osastot
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ILMOITUSASIAT

Khall § 32
2.3.2020

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.01.2019 11,6 % 26 20

30.04.2019 9,8 % 24 15

31.05.2019 8,3% 21 12

30.06.2019 8,0% 18 14

31.07.2019 10,1% 20 20

31.08.2019 9,3% 20 17

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

Saapuneet asiakirjat:

• SoTe  kuntayhtymän  yhtymähallituksen  pöytäkirja  2  /
20.2.2020

• Seutujohtoryhmän pöytäkirja 1/29.1.2020

• Saarikan johtokunnan pöytäkirja 1/7.2.2020

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri:  Kuntakirje  Ennakkotietoja
vuoden 2019 tilinpäätöksestä sekä liite Laskennalliset tulot
jäsenkunnilta 2019

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  hallituksen  pöytäkirjat
1/22.1.2020  ja 2/12.2.2020

• Maakuntahallituksen pöytäkirja 1/31.1.2020

• Keski-Suomen kuntakokouksen muistio 31.1.2020

• Suomen  Terveystalo  Oy:n  kanssa  tehty
työterveyspalvelusopimus

• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 1 / 2.3.2020

• Länsi-  ja  Sisä-Suomen  aluehallintovirasto:
Kunniamerkkiesitykset vuonna 2020
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Risto Holm poistui kokouksesta klo 20.27.
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PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 

Khall § 33
2.3.20120
Liite nro 9

Kivijärven  kunta  on  taannut  vuonna  2015  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  Kuntarahoitukselta  ottaman  1.710.588  €
suuruisen  lainan  nro  17893/15  Kivijärven  kunnan  alueelle
rakennettuun  laajakaistaverkkoon  osana  Laajakaista  kaikille-
valtakunnallista  hanketta.  Lainan  jäljellä  oleva  pääoma  on
1.708.588,00 euroa.

Koska  yhtiö  ei  ole  saanut  viestintävirastolta  hakemiaan
laajakaistatukia, yhtiö on hakeutumassa talousvaikeuksiensa vuoksi
yrityssaneeraukseen,  minkä  johdosta  Kuntarahoitus  tulee
irtisanomaan  lainan  kunnan  maksettavaksi  omavelkaisena
takaajana.

Liitteenä  9  on  Kuntarahoituksen  lainatarjous  pitkäaikaisesta
rahoituksesta. 

Hankintalakia  ei  lain  9  §  mukaan  sovelleta  hankintayksikön
hankkiessa rahaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kivijärven kunta ottaa sen
Kuntarahoitukselle  takaaman  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n
lainan nro  17893/15  maksamiseksi  Kuntarahoitukselta  velallisena
1.708.588 euron suuruisen pitkäaikaisen talousarviolainan lisättynä
maksamattomana  olevalle  pääomalle  kertyneillä  koroilla,
viivästyskoroilla,  kuluilla  ja  palkkioilla  sekä  velkakirjaehtojen
mukaan maksettavilla muilla erillä, takausvelan maksupäivään asti.

Lainan   luottoaika  on  15  vuotta  ja   korko  10  vuoden  viitekorko
lisättynä  0,480  %-yksikön  marginaalilla (Kuntarahoituksen
rahoitustarjouksen mukaisesti). 

Kunnanjohtaja  valtuutetaan  allekirjoittamaan Kivijärven  kunnan  ja
Kuntarahoituksen  välinen  lainan  velkakirja  ja  sopimaan  muista
velan  ehdoista  sekä  siitä,  että  nostettavalla  lainalla  maksetaan
Kivijärven kunnan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainaan nro
17893/15  liittyvä  takausvelka  Kuntarahoituksen  esittämän
takaussaatavalaskelman mukaisesti. 

Päätös: 

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 2. vpj. Kari Holm.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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