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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 51
4.5.2020

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 § 52
4.5.2020

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  Marjatta  Liimataisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ESIKOULUOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA AJALLE 1.8.2020-31.7.2021

Khall § 53
4.5.2020

Sivistysjohtaja kirjoittaa:

Haemme  täyttölupaa  esikoulunopettajan  määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajalle 1.8.2020- 31.7.2021.

Esiopetuksen  opettajan  tehtävään  kuuluu  työskentely  esikoulun
opettajana (20 t/vko) yhtenäiskoulussa.

Esikoulunopettajan tehtävien lisäksi toimeen sisältyy lisätehtävänä
varhaiskasvatuksen  suunnittelua,  ohjausta,  esimiestehtäviä  sekä
työaikahallintaa (Titania).

Tehtävän  kelpoisuusehtona  on  opetustoimen  henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista  annetun  asetuksen  986/1998  §  7
mukainen kelpoisuus. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin tai
OVTESn  virkaehtosopimuksen  mukaan  riippuen  hakijan
pätevyydestä.

Valitun  on  ennen  työn  vastaanottamista  esitettävä  lain  504/2002
mukainen  rikosrekisteriote  ja  hyväksyttävä  lääkärintodistus
terveydentilastaan.  Täytössä  sovelletaan  kuuden  kuukauden
koeaikaa.

Perusteet

Tällä  hetkellä  tehtävä  on  hoidettu  määräaikaisesti  (ei  tarvittavaa
pätevyyttä).

Määräaikaisen virkasuhteen kesto on yli  3 kk ja sijaisjärjestely ei
tällä hetkellä ole hoidettavissa sisäisesti.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Sivistysaosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TERVEYSTALON SIRIUS HR LIGHT- TYÖKYVYN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Khall § 54
4.5.2020
Liite nro 15

Terveystalo Sirius HR Light -järjestelmä kokoaa työkyvyttömyyden
hallinnan,  seuraamisen  ja  ohjaamisen  kannalta  oleellisen  tiedon
yhdelle alustalle ja muuttaa sen ohjaustiedoksi. 

Kattava  tiedonkeruu  ja  tiedosta  nousevat  ohjaussignaalit  ja
hälytykset  auttavat  organisaatiota  tekemään  perusteltuja  ja
kohdistettuja  työkykyjohtamisen  päätöksiä.  Järjestelmä  palvelee
organisaation eri tasoja kohdistamalla: 

• henkilöstöhallinnolle työkalun työkykyuhkien hallintaan sekä
tietoa  työkykyprosessien  toimivuudesta  sekä
kustannusvaikutuksista 

• työterveydelle  tietoa,  jonka  avulla  se  voi  tukea  työkyvyn
hallintaa  ja  panostaa  työkyvyttömyysriskien
ennaltaehkäisyyn 

• johdolle lukumäärällistä ja euromääräisistä tietoa henkilöstön
työkyvyttömyysriskeistä

Kunnanhallitukselle on lähetetty materiaali erikseen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 15 olevan sopimuksen työkyvyn
ohjausjärjestelmän käyttöönottamiseksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi               Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN

Khall § 55
4.5.2020

Toistaiseksi  voimassa  olevassa  työsuhteessa  olevan  työntekijän
lomauttamisen perusteita ovat 

1)  työnantajalla  on  taloudellinen  tai  tuotannollinen  peruste
työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen tai se, että

2)  työ  tai  työnantajan  edellytykset  tarjota  työtä  ovat  vähentyneet
tilapäisesti  eikä  työnantaja  voi  kohtuudella  järjestää  työntekijälle
muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.
(TSL 5 luvun 2 §).

Luottamusmiehellä  ja  työsuojeluvaltuutetulla  on  erityinen  suoja
myös lomautustilanteessa. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
voidaan irtisanoa taloudellis-tuotannollisella perusteella vain, jos työ
päättyy kokonaan,  eikä hänelle  voida järjestää muuta työtä,  joka
vastaa hänen ammattitaitoaan, tai kouluttaa häntä muuhun työhön.
Jos  työnantajalla  on  irtisanomisperuste,  luottamusmies  voidaan
irtisanomisen sijasta lomauttaa. Luottamusmies voidaan lomauttaa
myös työn tilapäisen vähentymisen vuoksi,  mutta  vain jos hänen
työnsä tilapäisesti  kokonaan  loppuu,  eikä  hänelle  voida  järjestää
hänen ammattitaitoaan vastaavaa muuta työtä tai kouluttaa häntä
muuhun työhön. (TSL 5:2.4 ja TSL 7:10.2)

Luottamusmies  ja  työsuojeluvaltuutettu  lomautetaan  käytännössä
viimeisinä  edellyttäen,  että  he  ammattitaitonsa  ja  kokemuksensa
puolesta  kykenevät  selviämään  jäljellä  olevista  tehtävistä.

Vastaavasti  toistaiseksi  voimassa  olevassa  palvelussuhteessa
olevan  viranhaltijan lomauttamisen peruste  on  olemassa,  jos
työnantajalla  on  kunnallisesta  viranhaltijasta  annetun  lain  37  §:n
mukainen  peruste  irtisanoa  virkasuhde.  Viranhaltija  voidaan
lomauttaa 

1)  taloudellis-tuotannollisilla  perusteilla,  jos  kunta  voisi  irtisanoa
virkasuhteen,

2)  viranhaltija  voidaan  lomauttaa  määräaikaisesti  enintään  90
päivän  ajaksi,  jos  tehtävät  ovat  tilapäisesti  vähentyneet  eikä
työnantaja  voi  kohtuudella  järjestää  muita  tehtäviä  tai  kunnan
tarpeisiin  sopivaa  koulutusta.  

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan
työntekijän vain,  jos  tämä  tekee  työtä  vakituisen  työntekijän
sijaisena  ja  työnantajalla  olisi  oikeus  lomauttaa  vakituinen
työntekijä,  jos  hän  olisi  työssä  (TSL 5  luvun  2  §  3  mom.).  Jos
edellytykset  täyttyvät,  toimitaan  kuten  toistaiseksi  voimassa
olevassa  palvelussuhteessa  olevan  työntekijän  kohdalla
meneteltäisiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva viranhaltija voidaan
lomauttaa vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään
kuusi  (6)  kuukautta  (KVTES  VIII  1  §  1  mom.).  Jos  edellytykset
täyttyvät,  toimitaan  kuten  toistaiseksi  voimassa  olevassa
palvelussuhteessa  olevan  viranhaltijan  kohdalla  toimittaisiin.

Kun  edellä  mainittu  lomauttamisen  peruste  on  olemassa,
työnantajan  tulee  antaa  kirjallinen  neuvotteluesitys
yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseksi  viimeistään viisi  (5)
päivää  ennen  neuvottelujen  aloittamista  (KytL  eli  kunnallinen
yhteistoimintalaki   7 § 1 mom.).                                  

Ennen  lomauttamispäätöksen  tekemistä  työnantajan  on
neuvoteltava  toimenpiteen  perusteista,  vaikutuksista  ja
vaihtoehdoista  yhteistoiminnan  hengessä  yksimielisyyden
saavuttamiseksi  ainakin  niiden  henkilöiden  kanssa,  joita  asia
koskee (KYtL 5 § 1 mom.). Ks. yhteistoimintaneuvotteluista KYtL,
erityisesti  5-9  §,  13  §,  16  §.                                

Työnantaja  tekee  KYtL 8  §  mukaisen  ilmoituksen  TE-toimistolle.

Neuvottelujen  yhteydessä  selvitetään  työnantajan  mahdollisuudet
tarjota lomautettaville muuta laissa tarkoitettua työtä tai koulutusta
(TSL 7  luku  4  §).                                        

Neuvotteluja  käydään  KYtL  13  §:n  mukainen  aika,  kunnes
työnantaja on toteuttanut neuvotteluvelvollisuutensa:

• vähintään  10  henkilöä  ja  alle  90  päivän  lomautus:
neuvotteluvelvoite  vähintään  14  päivää  neuvottelujen
alkamisesta lukien 

• vähintään  10  henkilöä  ja  yli  90  päivän  lomautus:
neuvotteluvelvoite  vähintään  6  viikkoa  neuvottelujen
alkamisesta lukien 

• alle  10  henkilöä  koskeva  lomautus:  neuvotteluvelvoite
vähintään 14 päivää neuvottelujen alkamisesta lukien. 

Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen työnantaja antaa tarvittaessa
kirjalliset  lomautusilmoitukset  TSL  5  luvun  4  §  mukaisesti.
Viranhaltijalle  tulee  antaa  KvhL  31  §:n  mukaisesti  lomautusta
koskeva päätös.  Työnantajan on noudatettava KVTES VIII  2 § 1
momentin mukaista ilmoitusaikaa (1 kk). Lomautettava työntekijä ja
viranhaltija  tekevät  ilmoitusajan  töitä  normaalisti,  jos  häntä  ei
vapauteta  työvelvoitteesta.  Ilmoitusajalta  maksetaan  palkka.

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä
työtä,  työnantaja  voi  siirtää  lomautuksen  alkamisajankohtaa

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ilmoitettua  myöhemmäksi  (KVTES  VIII  2  §  2  mom.)

KVTES VIII 2 § 1 momentin mukaisen ilmoitusajan (1 kk) kuluttua
lomautus  alkaa  ja  palkanmaksu  keskeytetään.  Työsuhde  tai
virkasuhde  säilyy  voimassa.                  

Lomautusta ei voi määrätä alkamaan eikä päättymään työntekijän
tai viranhaltijan vapaapäivänä.

Esityslistan liitteenä on alustava koonnos kunnallisen henkilöstön
lomauttamiseen liittyvästä normistosta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää olla lomauttamatta henkilöstöä.

Päätös: 

Moisio  Leppäsen  kannattamana esitti,  että  aloitetaan  neuvottelut
henkilöstön lomauttamiseksi kuukaudeksi tuotannollis-taloudellisilla
perusteilla.

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 0 – 6 yhden ollessa poissa Moision
esityksen.

Kunnanjohtaja jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Toimeksi            Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TYHJILLÄÄN OLEVIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI

Teknltk § 31
28.04.2020

Putkinotkon kiinteistöllä on ollut maanmittaustoimitus, jossa ranta-
alueella  oleva  rakennuspaikka  on  lohkottu  omaksi  6  000  m²
tilakseen.  Lisäksi  peltoalueen  rakennuspaikkoja  varten  on  tehty
maanmittaustoimitus,  jolla  saatiin  tieoikeus  Mäntyniementien
kautta. 

Putkinotkon  myynti  ei  aiemmin  saavuttanut  kaupantekoon
päättyvää tulosta. Kiinteistöjen myynnin kautta kunnan käyttömenot
poistuvat  kiinteistöittäin  ja  siirtyvät  uuden  omistajan
huolehdittavaksi. 

Nuorisotalon  osalta  on  vielä  käynnissä  lainhuudon  hakeminen
Kivijärven  kunnalle.  Kunta  on  tehnyt  kaupat  ko.  rakennuksesta
tontteineen vuonna 1982, mutta ei ole tuolloin hakenut lainhuutoa. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta  esittää kunnanhallitukselle putkinotkon ja nuorisotalon
myymistä  huutokaupat.com  sivuston  kautta
huutokauppaperiaatteella.

Lisäksi kartoitetaan kunnan metsien osalta myytävät metsäpalstat
mm. Sivakkalammin rantaan rajoittuva n. 20 ha:n palsta.

Rantayleiskaavan  myötä  kunnalle  on  tulossa
rantarakennuspaikkoja  n.  10  kpl,  jotka  laitetaan  myyntiin  kaavan
hyväksymisen jälkeen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 56
4.5.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Nuorisotalon kiinteistö myydään sen mahdollisesti  tultua erillisellä
kiinteistökaupalla  kunnan  omistukseen  lainhuudatettuna  kuluvan
vuoden aikana.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 57
4.5.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Tekninen lautakunta 4 / 16.4.2020

Kunnanjohtaja:

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

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

04.05.2020 102

ILMOITUSASIAT

Khall § 58
4.5.2020

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

29.2.2020 11,3% 29 16

31.3.2020 13,1% 32 20

Saapuneet asiakirjat:

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri:  hallituksen  pöytäkirja  5  /
15.4.2020

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIINTEISTÖNKAUPPA ( )-TILASTA / NUORISOTALO

Khall § 29
2.3.2020
Liite nro 7

Liitteenä  7  on  kauppakirja  (  )-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

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

Khall § 59
4.5.2020

Kiinteistö  lienee  kuolinpesän/-pesien  omistuksessa  eikä  ole  ollut
selvitettävissä luotettavasti saadun aineiston perusteella, ketkä ovat
nyt kelpoisia myymään kiinteistön. 

Tämän  vuoksi  on  perusteltua,  että  kiinteistön  nykyiset  omistajat
hakevat selvennyslainhuudon, minkä jälkeen on mahdollista solmia
kiinteistökauppa,  jonka  perusteella  ostajan  on  mahdollista  saada
lainhuuto kaupan kohteeseen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  mikäli  kiinteistön  nykyiset  omistajat
haluavat myydä kiinteistön Kivijärven kunnalle, tulee heidän hakea
selvennyslainhuuto omistusoikeutensa osoittamiseksi.

Kunnanhalllitus  päättää  pyytää  kirjaamisviranomaisen  päätöstä
vuoden  1982  kiinteistökauppakirjan  nojalla  tehdyn
lainhuutohakemuksen johdosta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi           Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUKKOMARKKINAT JA MOOTTORISAHAVEISTOFESTIVAALI VUONNA 2020

Khall § 60
4.5.2020

Koronarajoituksista  johtuen  yli  500  hengen  yleisötapahtumat  on
kielletty kuluvan vuoden heinäkuun loppuun asti.

Sekä  Kukkomarkkinoilla  että  Moottorisahaveistofestivaalilla  tuo
määrä yleisöä olisi todennäköisesti liikkeellä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  ettei  vuonna  2020  järjestetä
Kukkomarkkinoita eikä Moottorisahaveistofestivaalia.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


