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Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.
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Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

- Kinnunen Sirpa x Urpilainen Hanna, vj.

Moisio Erja Kauppinen Sirkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

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

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 100

ASIAT § 102 - 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 101

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 28.8.2019
Allekirjoitukset

Risto Holm Kari Holm

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 2.9.2019 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 100
26.8.2019

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: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 101
26.8.2019

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 Risto Holmin ja Kari Holmin  tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N TAKAUSSAATAVIEN PERINTÄ

Khall § 102
26.8.2018
Liite nro  29.

Kuntarahoitus  Oyj  on  lähettänyt  kunnan  antaman  omavelkaisen
takauksen  perusteella  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n
erääntyneen   korkosaatavan  kunnan  suoritettavaksi  takaajana.
Yhtiö on lainalla  rakentanut kuntaan laajakaistaverkon.

Kuntarahoituksen lasku on liitteenä 29.

Kunnalle  takaajana  syntyy  suoraan  lain  nojalla  oikeus  velkoa
suorituksensa päävelalliselta takautumissaatavana.

KSVH  Oy  on  tekemässä  selvityksiään  järjestelyistä,  jotka
mahdollistaisivat tulevaisuudessa yhtiön kyvyn vastata lainastaan.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  päättää  toistaiseksi  periä  takautumissaataviaan
KSVH  Oy:ltä  niin,  että  yhtiölle  lähetetään  kunnan
takautumisoikeuden perusteella lasku takautumissaatavasta.

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN KANNANOTTO ARVIOINTIKERTOMUKSEN HAVAINTOIHIN

Khall § 103
26.8.2019 
Liite nro 30.

Valtuusto  on  päätöksellään  17/2019  pyytänyt  kunnanhallituksen
kannanoton  arviointikertomuksessa  esitettyihin  seuraaviin
havaintoihin:

1. Tarkastuslautakunta  pyytää  selvityksen,  millaisia
toimenpiteitä  kunnanjohtaja  ja  kunnanhalllitus ovat  tehneet
matkailun ja yrityselämän edistämiseksi

2. Tarkastuslautakunta  kehottaa  hallitusta  kiinnittämään
huomiota  toimintakertomuksen  sisäisen  valvonnan
selontekoon erityisesti konsernin osalta

3. Tarkastuslautakunta  pyytää,  että  hallitus  laatii
kiinteistökohtaisen  selvityksen  kunnan  ja  kuntakonsernin
kiinteistöjen  kunnosta  ja  käyttötarkoituksesta
lähitulevaisuudessa

4. hallinnon varahenkilöjärjestelyitä tulee parantaa

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa kannanottonaan havaintoihin, että

1. Hyväksytyn seutustrategian (liite 30) mukaisesti elinkeinojen
kehittämisessä yritystoiminnan dynaaminen kehittäminen on
kehittämisyhtiöiden  eli  Kivijärven  kohdalla  Kehittämisyhtiö
Witas  Oy:n  toimena.  Yhtiöllä  on  hallitus,  jossa  kullakin
omistajakunnalla on kaksi hallituspaikkaa. Kunnanhallitus on
tällä  sektorilla  edistänyt  matkailun  kehittymistä  vapaa-
ajankeskukseen  liittyvien  kehityssuunnitelmien  laatimisen
muodossa.  Viimeisimpänä  valtuusto  päätti  osallistua
Niliaittojen  rahoitukseen,  joka  mahdollistaa  vihdoin
suunnitelmien  toteutuksen  aloituksen  Peltokankaan
matkailualueella kunnan omistamalla maa-alueella.

Suoranaisesti  kunnan vastuulla  on  toimintaympäristön eli
erilaisten  toiminta-alustojen  rakentaminen, mikä  on
seutukunnalla jäänyt liian vähäiselle huomiolle elinkeinojen
kehittämisessä. Kivijärvi  on toteuttanut satamatorialueen ja
Peltokankaan  liikuntapuiston  kehittämistoimenpiteet.
Kuluvana  syksynä  rakennetaan  Kirsikkapuisto  torin
tuntumaan,  johon  sijoitetaan  Moottorisahafestivaalin
tuotokset matkailijoillekin näytille. On perustettu Kivijärvi-talo
paikkakunnan  pito-  ja  vetovoiman  lisäämiseksi.  Erityisen
paljon  aika-  ja  muuta  resurssia  on  kulutettu  laajakaistan
saamiseksi  koko  kunnan  alueelle.  Yritysten  asiana  on
hyödyntää näin luotuja alustoja ja muuttaa ne tulovirroiksi.
Keskimaan  investointi  uudeksi  Saleksi  oli  kunnan  yleisten
tavoitteiden  mukainen  investointien  saamiseksi

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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paikkakunnalle.

Oppilaitokset vastaavat  osaamisen  kehittämisestä ja
uusintamisesta.  Kehittämisyhtiö  Witas  synkronoi
omistajakuntiensa  puolesta  oppilaitosten  hanketoimintaa
Witas-alueelle yhteen sopivaksi.

2. Sisäiseen  valvontaan  ja  riskienhallintaan  perehdytään  pe
27.9.2019 pidettävässä koulutuksessa.

3. Kunnanhallituksen  toimintalinjana  on  ollut  luopua
tarpeettomista  tai  korjauskuluiltaan  kalliista  tiloista  lähinnä
rakennusten myynnein mutta myös  puruin. Näiden toiminnot
siirretään  lähinnä Kivijärvi-taloon ja   entisen Hoivarannan
tiloihin. Muilta osin kunnan/kuntakonsernin tiloja ylläpidetään
tarpeellisin kiinteistönhoidollisin toimenpitein käytettävyyden
varmistamiseksi.

4. Hallinnon  varahenkilöjärjestelmissä  hyödynnetään
varahenkilöitä  mahdollisuuksien mukaan.

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALTUUSTOALOITE KUNTATIEDOTTEEN PAPERIVERSION SÄILYTTÄMISESTÄ

Khall § 104
26.8.2019

Antti Urpilaisen ym. valtuutettujen aloite:

Kuntatiedotteen paperiversion säilyttäminen jatkossakin

Kaikilla  kuntalaisilla  ei  ole  internet-yhteyttä  erityisesti  ikäihmisten
tiedonsaanti tapahtumista ja tiedotteista.

Kuntalain  108  §  mukaan  kunnan  ilmoitukset  saatetaan  tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa. Tarpeen mukaan voidaan
suorittaa muutakin ilmoittelua.

Kivijärven  kunnan  talouden  kiristyessä  merkittävästi  on
hyödynnettävä  kaikki  käytettävissä  olevat  keinot  talouden
tasapainottamiseksi.

Asia  on  yhteydessä  paperittomaan  toimistoon,
kopiokoneinvestointiin,  postikuluihin,  kopiokuluihin,  työvoiman
riittävyyteen ja laajakaistainvestoinnin kuolettamiseen.

Siltä  osin  kuin  on  kyse  väestöstä,  jolla  ei  ole  tietoyhteiskunnan
valmiuksia,  voidaan  Kuntatiedotteen  paperiversiota  jakaa  kunnan
toimipisteissä.

Vuonna 2018 on kuntatiedotteiden julkaisemiseksi  paperiversiona
otettu 198 000 kopiota. Kustannus on valokopiointi paperikuluineen
963,-  €/vuosi  ja  postitusmaksut  1.163,-  €/vuosi.  Monistuksen  ja
postituksen  ym.  työpanos  on  2  työpäivää  per  kuntatiedote.
Vuodessa yhteensä 8-10 pv riippuen julkaisukerroista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  Kuntatiedotteen
paperiversiot  toimitetaan  kunnanvirastolle,  kirjastolle  ja  Kivijärvi-
talolle  yleisön  luettavaksi  ja  Kuntatiedote  julkaistaan  muutoin
kunnan kotisivuilla. 

Päätös: 

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIRPA KINNUSEN ERO LUOTTAMUSTOIMISTA 

Khall § 105
26.8.2019
Liite nro 31.

Kunnanvaltuutettu Sirpa Kinnunen anoo eroa luottamustehtävistä
paikkakunnalta muuton vuoksi. Kinnusen kirje on liitteenä 31.

Kuntalaki  70  §  Suostumus  luottamustoimeen  ja  ero
luottamustoimesta

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut
ottamaan toimen vastaan.  Valtuustoehdokkaaksi  voidaan asettaa
vain  henkilö,  joka  on  antanut  kirjallisen  suostumuksensa
valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Luottamushenkilön  tai  henkilön,  joka  on  ehdolla  muuhun
luottamustoimeen  kuin  valtuutetuksi,  on  valtuuston  tai
asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista,
joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Luottamustoimesta  voi  erota  pätevästä  syystä.  Eron
myöntämisestä  päättää  luottamushenkilön  valinnut  toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

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

Kuntalain 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen  lautakuntaan  ja  valiokuntaan  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai  valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella  toimivan,  kunnan  määräysvallassa  olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Pääasiallisesti  henkilöstöasioita  hoitavaan  toimielimeen
sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja  toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei  ole  vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja  lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvolain  säännökset  on  huomioitava  valinnoissa  myös
varajäsenten kohdalla.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  todetaan  Sirpa  Kinnusen
menettäneen  vaalikelpoisuuden  Kivijärven  toimielimiin
paikkakunnalta  muuton  vuoksi  ja  todetaan  luottamustoimien
jäsenyyden lakkaavan sen vuoksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

• nimeää kunnanvaltuutetuksi  Kinnusen  tilalle  SDP:n
ensimmäisen varavaltuutetun ( ). 

• valitsee uuden varsinaisen jäsenen Kinnusen tilalle
kunnanvaltuuston  vaalilautakuntaan,  kunnanhallitukseen,
sivistyslautakuntaan  ja  kiinteistötoimitusten  uskotuksi
mieheksi

• valitsee henkilökohtaisen varajäsenen 
Marjatta Liimataiselle tekniseen lautakuntaan sekä
Risto Holmille Keski-Suomen maakuntavaltuustoon 

Lisäksi kunnanhallitus valitsee Kinnusen tilalle vanhusneuvostoon
varsinaisen  edustajan  sekä  kunnan  sisäiseen  valvontaan
varsinaisen tarkastajan.

Päätös:  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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RISTO OINOSEN ERO LUOTTAMUSTOIMISTA 

Khall § 106
26.8.2019
Liite nro 32.

Kunnanvaltuutettu  Risto  Oinonen  anoo  eroa  kunnanvaltuuston
jäsenyydestä  ja  tarkastuslautakunnan  jäsenyydestä  ja
varapuheenjohtajuudesta  yritystoiminnan  siirryttyä  Jyväskylään.
Oinosen kirje on liitteenä 32.

Kuntalaki  70  §  Suostumus  luottamustoimeen  ja  ero
luottamustoimesta

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut
ottamaan toimen vastaan.  Valtuustoehdokkaaksi  voidaan asettaa
vain  henkilö,  joka  on  antanut  kirjallisen  suostumuksensa
valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Luottamushenkilön  tai  henkilön,  joka  on  ehdolla  muuhun
luottamustoimeen  kuin  valtuutetuksi,  on  valtuuston  tai
asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista,
joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Luottamustoimesta  voi  erota  pätevästä  syystä.  Eron
myöntämisestä  päättää  luottamushenkilön  valinnut  toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

4. jonka kotikunta kyseinen kunta on;

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

6. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi

Kuntalain 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen  lautakuntaan  ja  valiokuntaan  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai  valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella  toimivan,  kunnan  määräysvallassa  olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö,  joka  on  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen  jäsenenä  taikka  johtavassa  ja  vastuullisessa
tehtävässä  tai  siihen  rinnastettavassa  asemassa
liiketoimintaa  harjoittavassa  yhteisössä,  jos  kysymyksessä
on  sellainen  yhteisö,  jolle  asianomaisessa  lautakunnassa
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti  henkilöstöasioita  hoitavaan  toimielimeen
sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja  toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei  ole  vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja  lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvolain säännökset on huomioitava valinnoissa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  Risto  Oinoselle
myönnetään  ero  kunnanvaltuuston  jäsenyydestä  ja
kunnanvaltuuston  vaalilautakunnasta  sekä  tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

• nimeää  kunnanvaltuutetuksi  Oinosen  tilalle  SDP:n  toisen
varavaltuutetun ( ). 

• valitsee kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan uuden jäsenen 

• valitsee  uuden  jäsenen  tarkastuslautakuntaan  ja  nimeää
tarkastuslautakunnalle uuden 1. varapuheenjohtajan.

Päätös:  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2021 – 2022 / LAADINTAOHJEET

Khall § 107
26.8.2019
Liite nro 33.

Vuoden  2020  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden 2020 talousarvioon sisältyvät  kuntia koskettavat muutokset.

Verotulot  on  arvioitu  Suomen  Kuntaliiton  veroennustekehikon
mukaisiksi.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun alustavan
tiedon  perusteella.   Lopulliset  tiedot  valtionosuuksista  saadaan
vasta loppuvuodesta.

Vuonna 2018 Kivijärven kunta teki alijäämäisen tilinpäätöksen. 

Liite: talousarvion laadintaohjeet

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2020  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto      555 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 5 578 000 €
sivistysosasto   1 522 000 €
tekninen osasto    269 000 €
Yhteensä      7 924 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on 0 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2020  -  2021  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 26.08.2019 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
• 30.09.2019 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 21.10.2019 kunnanvaltuuston talousarvioiltakoulu 
• 04.11.2019 osastojen talousarvioesitykset 

kunnanhallitukselle 
• 11.11.2019  kunnanvaltuustokäsittely veroprosentit
• 02.12.2019 kunnanhallituksen talousarvioesitys 

kunnanvaltuustolle
• 16.12.2019 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio
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Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 17.06.2019  PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 108
26.8.2019 

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  17.06.2019   pöytäkirja  on  ollut
nähtävillä  kunnanvirastolla  24.06.2019  ja  kunnan  kotisivulla
17.06.2019 alk. 

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 17.06.2019 tekemät
päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä
mene valtuuston  toimivaltaa  ulommaksi  eivätkä  ole  muutoinkaan
lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. 

Päätös:

  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 109
26.8.2019

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 7/20.06.2019
8/16.07.2019

• Tekninen lautakunta 4/09.07.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjat  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä  ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 51 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 110
26.8.2019

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.12.2017 10,90% 27 21

31.01.2018 11,30% 30 20

28.02.2018 13,90% 39 21

30.04.2018 10,40% 26 19

31.05.2018 8,30% 21 15

30.06.2018 10,40% 29 16

31.07.2018 11,10% 29 19

31.08.2018 9,00% 21 18

30.09.2018 9,20% 25 15

30.11.2018 10,40% 23 22

31.12.2018 11,30% 26 23

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

Saapuneet asiakirjat:

• Kunnanjohtajan johtoryhmän pöytäkirja 2.8.2019

• Jyväskylän  kaupunki;  Kutsu  Keski-Suomen  kuntien  Sote-
tilaisuuteen 13.09.2019

• Maa-  ja  metsätalousministriö;  Asetus  saaristokunnista  ja  -
osakunnista

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:  
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KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 
VUONNA 2019

Khall § 111
26.8.2019
Liite nro 34.

Kunnan  valtionosuutta  voidaan  kunnan  peruspalvelujen
valtionosuudesta  annetun  lain  30  §:n  mukaan  korottaa
hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos
kunta  ensisijaisesti  poikkeuksellisten  tai
tilapäistenkunnallistaloudellisten  vaikeuksien  vuoksi  on  lisätyn
taloudellisen tuen tarpeessa.  Sen arvioinnissa otetaan huomioon
myös paikalliset erityisolosuhteet.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt  taloutensa  tasapainottamiseksi  toteutettavia
toimenpiteitä.  Toimenpiteet  aikatauluineen  ja  euromääräisinä
vaikutuksineen  on  esitettävä  valtionosuuden  korotusta  koskevan
hakemuksen liitteessä. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan
loppuun  mennessä,  on  hakemuksen  liitteeseen  merkittävä  se,
milloin  valtuusto  ne  käsittelee  ja  mitkä  toimenpiteet  ovat.
Valtionapuviranomainen  voi  asettaa  korotuksen myöntämiselle  ja
käytölle  myös  muita  kunnan  talouteen  liittyviä  ehtoja.
Valtionosuuden  korotus  voidaan  seuraavina  vuosina  jättää
myöntämättä  tai  se  voidaan  myöntää  alennettuna,  jos  esitettyjä
toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu

Avustuksen  myöntämisen  ehtona  on  myös,  että  kunta  toteuttaa
kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset
toimenpiteet  palveluiden  edellytyksen  turvaamiseksi.  Edellä
mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n
mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen  valtionosuuden  korotukseen  on  käytettävissä
enintään  10  000  000  euroa.  Kunnan  peruspalvelujen
valtionosuudesta  annetun  lain  48  §:n  2  momentin  mukaan
korotusta  on  haettava  valtiovarainministeriön  päättämään
ajankohtaan mennessä.

Hakemukset  tulee  toimittaa  30.8.2019  mennessä
valtionvarainministeriöön. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  toimittaa  liitteen  34  mukaisen  hakemuksen
valtiovarainministeriöön  harkinnanvaraisen  valtionosuuden
korotuksen hakemiseksi. (Liite jaetaan kokouksessa).

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


