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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 63
16.5.2022

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 § 64
16.5.2022

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  Henri  Kotilainen ja  Asko  Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIINTEISTÖN VUOKRAAMINEN TUULIPUISTO OY VOLKKILANKANKAALLE

Khall § 56
2.5.2022
Liite nro 27

Winda  Energy  Oy  ja  sen  kokonaan  omistama  hankeyhtiö
Tuulipuisto  Oy  Volkkilankangas  suunnittelevat  tuulivoimapuiston
rakentamista  Kivijärven  kunnan  alueella  sijaitsevalle
Volkkilankankaan alueelle.

Tuulivoimapuistolle  laaditaan  suunnitteluvaiheen  aikana
oikeusvaikutteinen  osayleiskaava  sekä  mahdollisesti  tarvittava
laissa säädetty ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Tuulivoimapuiston  alueella  on  48,48  hehtaarin  suuruinen  kunnan
omistama Leppäniemi niminen kiinteistö (265-404-1-196),  joka on
sopimusliitteenä nro 1.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  solmii  liitteen  27 mukaisen
maanvuokrasopimuksen.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Khall § 65
16.5.2022
Liite nro 28

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  solmii  liitteen  28   mukaisen
maanvuokrasopimuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus  kuuli  Winda  Oy:n  edustajan  selostuksen
maanvuokrasopimuksesta,  johon  yhtiö  toimittaa  tarvittavat
täydennykset  niin,  että  asia  on  päätettävänä  seuraavassa
kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HALLINTO-OSASTON TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Khall § 41
28.3.2022
Liite nro 20

Hallinto-osaston  toimistosihteerin  toimi  tulee  täytettäväksi
valtuuston  myönnettyä  siihen  tarvittavan  määrärahan
talousarviossa.  Valtuuston  asiaa  koskeva  päätös  on  laitettu
täytäntöön.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  julkaista  liitteen  20  mukaisen
työpaikkailmoituksen.

Kunnanhallitus  päättää  julkaista  hakuilmoituksen  kunnan
kotisivuilla, Keskisuomalaisessa sekä työvoimahallinnon sivuilla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 59
2.5.2022

Toimistosihteerin tehtävään tuli yhteensä viisi hakemusta. 

Kunnanhallitukselle on toimitettu koonnos hakijoista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hakijoiden haastattelusta.

Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  haastatella  kaikki  hakijat.  Haastatteluajaksi
varataan tunti per hakija. Haastattelu voidaan suorittaa myös etänä
teamsin välityksin.

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

Khall § 66
16.5.2022

Kunnanhallitus on haastatellut kaikki tointa hakeneet. Yksi hakijoista
on perunut hakemuksensa.

Kunnanjohtaja:

Hanne-Mari Piispanen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian
käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus  valitsee  tradenomi  Saija  Vahvaselän hallinto-
osaston  toimistosihteeriksi  1.8.2022  lukien  ja  vahvistaa
tehtäväkohtaiseksi  palkaksi  työnvaativuuden  arviointiin  perustuen
2308,78 €.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Toimeen  valitun  on  esitettävä  hyväksyttävä  lääkärintodistus
terveydentilastaan 14.6.2022 mennessä.

Työsopimus laaditaan kirjallisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                 Tointa hakeneet

                               Palkanlaskenta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Khall § 40
28.3.2022
Liite 19

Kunnaninsinöörin virka on tullut  avoimeksi viranhaltijan jäätyä pois
tehtävästä, minkä vuoksi  on suoritettava rekrytointi.  Kyseessä on
teknisen osaston ainut johtotason tehtävä.

Jotta tehtävä olisi nykyisessä työllisyystilanteessa mahdollisimman
vetovoimainen,  on  perusteltua  muuttaa  viran  nimike  teknisen
johtajan viraksi.

Viran täyttää kunnanhallitus ja  se määrittelee myös viran 
kelpoisuusehdot julistaessaan viran haettavaksi. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

- muuttaa kunnaninsinöörin virkanimikkeen tekniseksi johtajaksi

-  julistaa haettavaksi  teknisen johtajan viran 25.4.2022 klo  15.00
mennessä

-  vahvistaa  viran  kelpoisuusehdoksi  soveltuvan teknisen  alan
vähintään  AMK-  tai  vastaavan  opistotasoisen rakennustekniikan
alan insinöörikoulutuksen

- hyväksyy liitteen 19 mukaisen viranhakuilmoituksen

- julkaista viranhakuilmoituksen kunnan kotisivuilla, 
Keskisuomalaisessa, Rakentajalehdessä ja työvoimahallinnon 
sivuilla

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 60
2.5.2022

Teknisen johtajan virkaan tuli kolme hakemusta. 

Hakijat ovat Pentti Multanen, Teemu Marttinen ja Mika Vesterinen.

Kunnanhallitukselle on tomitettu koonnos hakijoista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hakijoiden haastattelusta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Kunnanhallitus  päätti  haastatella  kaikki  hakijat.  Haastatteluajaksi
varataan tunti per hakija. Haastattelu voidaan suorittaa myös etänä
teamsin välityksin.

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

Khall § 67
16.5.2022

Virka on ollut  avoinna kunnan kotisivuilla  ja  ilmoitustaululla  30.3-
25.4.2022.  Lisäksi  hakuilmoitus  on  julkaistu  työvoimahallinnon
sivuilla sekä Keskisuomalaisessa ja Viispiikkisessä.

Kunnanhallitus on haastatellut  kaikki  hakijat.  Teemu Marttinen on
perunut hakemuksensa tultuaan valituksi toisaalle.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee tekniseksi johtajaksi hakijoista ainoana viran
kelpoisuusehdot  täyttävän AMK-insinööri  Mika  Vesterisen.  Valinta
suoritetaan ehdollisena niin, että valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan 10.6.2022 mennessä.

Teknisen  johtajan  kokotyöaikaisen  viran  kokonaispalkaksi
vahvistetaan 4.024,93  €  kuukaudessa.  Lisäksi  varataan
mahdollisuus asuntoetuun.

Virkasuhteeseen  liittyvä  kuuden  kuukauden  koeaika  alkaa
virantoimituksen aloittamisesta lukien. 

Valitun  pyynnöstä  työaika  on  50  %  ajalla  1-30.6.2022  jatkuen
kokotyöaikaisena 1.7.2022 lukien.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                        Virkaa hakeneet

                                      Palkanlaskenta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SÄHKÖMARGINAALIN KILPAILUTUS VUOSILLE 2025-2028

Khall § 68
16.5.2022
Liite nro 29

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat olleet Keski-Suomen
hankintarenkaassa  mukana  sähkönhankinnan  osalta.
Hankintarenkaaseen on kuulunut seuraavat kunnat ja kuntayhtiöt:

- Kannonkosken kunta

- Karstulan kunta

- Kinnulan kunta

- Kivijärven kunta

- Kyyjärven kunta

- Laukaan kunta

- Multian kunta

- Muuramen kunta

- Petäjäveden kunta

- Pihtiputaan kunta

- Saarijärven kunta

- Uuraisten kunta

- Pihtiputaan vesi ja lämpö Oy

Sähkönhankinta on kilpailutettu ajan jaksolle 1.1.2021-31.12.2024.

Tämän hetkinen sähköntoimittaja on Herrfors Oy. Vuosikulutuksena

hankintaringin osallistujat käyttävät sähköä 47.996 MWh. 

Sähkönhinta on muodostunut myyjän marginaalista ja kulloinkin

voimassa  olevan  kulutusennusteen  mukaan  prosenttiosuuksina
tehdyistä.

Sähkönhankinnassa  on  noudatettu  sähkön  hankintapolitiikkaa,
jossa on ollut tavoitteena kiinnittää tietty osa sähkönhankinnasta 1-
4 vuotta eteenpäin. 

Sähkönkilpailutus

Kilpailuttamalla  sähkönhankinta  jo  hyvissä  ajoin  on  mahdollista
tehdä hintakiinnityksiä hyvissä ajoin. Edellinen kilpailutus kesti 1,5
vuotta.

Vuoden 2023 alusta on mahdollista jo kiinnittää vuoden 2025

hintakiinnityksiä. Kilpailutuksen hinta on kokonaisuudessaan 8000

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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euroa, joka jaetaan sähkönkäytön mukaan osallistujille.

Kilpailutusmalli  on  muuttunut  sähköntuottajilla  ns.  profiiliriskin
osalta.  Profiiliriskiä  ei  ole  jatkossa  mukana  sähköyhtiön
marginaaleissa.

Kilpailutuksen aikataulu olisi seuraavanlainen

-  Päätökset  kunnittain  kilpailutukseen  lähtemisestä  31.5.2022
mennessä

- Kilpailutusmateriaalin hyväksyttäminen 23.6.2022 mennessä

-  Kilpailutus  Hilma  tarjousportaalissa  julkaistuna  15.8.2022
mennessä

- Tulokset ja suositukset 30.9.2022 mennessä 

- Hankintapäätökset 15.11.2022 mennessä

- Sopimusneuvottelut 15.12.2022 mennessä

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus 

-  päättää,  että  Kivijärven  kunta  on  mukana  Keski-Suomen
hankintarenkaassa

- valtuuttaa Veni Energia Oy:n  liitteen  29 valtakirjalla hankkimaan
tietoa Kivijärven kunnan energialiittymistä ja hallinnoimaan kunnan
sähkösalkkua.

Yhdyshenkilönä  hankinnassa  toimii  tekninen  johtaja  ja  hankinta-
ym. päätökset asiassa tekee tekninen lautakunta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                        Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TOIMITILAHUOLTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Khall § 69
16.5.2022

Kunnalla  on  puolitoista  vakituista  henkilötyövuotta  resurssia
puhtaanapidossa.

Tämän  lisäksi  kunnan  palveluksessa  on  ollut  oppisopimuksin
siistijä,  joka  valmistuu  13.5.2022.  Tarkoituksena  oppisopimusta
laadittaessa on ollut rekrytoida työnvaatimukset täyttävä työntekijä.
Oppisopimus päättyy 27.5.2022.

Syksyllä 2022 tulee eläketapahtuma ja puhtaanapidon resurssi olisi
tällöin  enää  yksi  siistijä,  minkä  vuoksi  on  tarpeen rekrytoida
henkilöstösuunnittelun mukaisesti kunnan puhtaanpitoon yksi siistijä
lisää.  Tällöin puhtaanapidon henkilöresurssi kunnalla olisi jatkossa
kaksi vakituista henkilötyövuotta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  tekee  kirjallisen  työsopimuksen kokotyöaikaisen
toimitilahuoltajan  toimeen  28.5.2022  lukien  Jasmin  Kauppisen
kanssa   tehtäväkohtaisen  kuukausipalkan  ollessa  1.854,28  €
(08SII070).

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimeen  valitun  on  esitettävä  hyväksyttävä  lääkärintodistus
terveydentilastaan kuukauden sisällä toimen vastaanottamisesta.

Työsopimus tehdään kirjallisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                      Jasmin Kauppinen

Toimeksi                     Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MÄÄRÄAIKAISEN KIRJANPITÄJÄN PALKKAAMINEN

Khall § 70
16.5.2022

Kunnan  vakituisen  kirjanpitäjän  työaika  on  muuttunut 50  %:ksi
tilanteessa, jossa kunnan taloushallinnon ylläpitäminen  edellyttää
normaalitilanteessa  edelleen  vähintään  yhden  henkilötyövuoden
panosta.

Toisaalta  kunta  on  selvittämässä taloushallinnon  ulkoistamista
1.1.2023  lukien  ulkoiselle  palveluntuottajalle,  mikä  aiheuttaa
lisäresursoinnin  tarvetta  taloushallintoon  selvittelytöiden
suorittamiseksi.

Mikäli taloushallinto ulkoistetaan, on joka tapauksessa vuoden 2022
tilinpäätös laadittava kunnan omana työnä. Toisaalta 50 % työaika
kirjanpitäjälle  riittänee  muutoin  kunnalle  jäävien  tehtävien
hoitamiseen.

Näiden  seikkojen  vuoksi  kunnan  on  palkattava  vakituisen  osa-
aikaisen  kirjanpitäjän  lisäksi  kirjanpidon  lisäresurssia
taloushallintoon määräajaksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  palkkaa  1.7.2022  lukien  hallinto-osaston
määräaikaiseen kirjanpitäjän toimeen ajaksi 1.7.2022 – 31.5.2023
80  % työajalla  Merja  Tarvaisen  tehtäväkohtaisen  täyden  työajan
palkan ollessa 2.428,86 €/kk. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                    Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TOIMISTOSIHTEERIN PALKKAUS

Khall § 71
16.5..2022

Kivijärven  kunnalla  on  odotettavissa  oleva  lähiajan  henkilöstön
vaihtuvuus  huomioiden  tarve  rekrytoida  toimistosihteeri
perehtymään kunnan toimistotehtäviin.

Perehdyttäminen  edellyttää  sen  aloittamista  hyvissä  ajoin,  jotta
osastojen vaativat  toimistotehtävät  voidaan  aikanaan  siirtää
luontevasti uudelle tehtävänhoitajalle.

Hallinto-osaston toimistosihteerin  toimen täytössä todettiin  olevan
hakijana soveltuva henkilö tähän toimistosihteerin toimeen.

Kunnanjohtaja:

Hanne-Mari Piispanen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian
käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus  valitsee  merkonomi  Tiina  Turpeisen
toimistosihteeriksi  5.9.2022 lukien ja  vahvistaa tehtäväkohtaiseksi
palkaksi työnvaativuuteen perustuen 2308,78 €

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Toimeen  valitun  on  esitettävä  hyväksyttävä  lääkärintodistus
terveydentilastaan 14.6.2022 mennessä

Työsopimus tehdään kirjallisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi            Tiina Turpeinen

                          Palkanlaskenta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

16.05.2022 119

KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.5.2022

Khall § 72
16.5..2022

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhtiön hallitukseen on nimettävä varsinainen jäsen ja varajäsen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  ohjeistaa  yhtiökokousedustajaa  valitsemaan
hallitukseen  Kivijärven  varsinaiseksi  jäseneksi  Erkki  Leppäsen  ja
varajäseneksi Heikki Näsin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                Yhtiökokousedustaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIISTIJÄ MIIA POHJOSEN TOIMEN NIMIKEMUUTOS

Khall § 73
16.5.2022

Miia  Pohjonen  on  suorittanut  puhtaus-  ja  kiinteistöalan
ammattitutkinnon,  mikä  oikeuttaa  käyttämään  toimitilahuoltajan
nimikettä työssään.

Myös kunnan toisen puhtaanapidon työntekijän toimen nimike on
määritelty toimitilahuoltajaksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  muuttaa  siistijä  Miia  Pohjosen  toimen  nimekkeen
toimitilahuoltajaksi 1.6.2022 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                   Miia Pohjonen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

         
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


