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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 62

ASIAT § 64 - 70

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 63

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  13.04.2021
Allekirjoitukset

Risto Holm Erja Moisio

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 19.04.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 62
12.4.2021

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 § 63
12.4.2021

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 Erja Moisio tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020

Khall § 64
12.4.2021
Liite nro 9.

Kuntalain 113 § /Tilinpäätös:

”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta  tilinpäätös  tilikautta  seuraavan  vuoden  maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien  on  tarkastettava  tilinpäätös  toukokuun  loppuun
mennessä.  Kunnanhallituksen  on  saatettava  tilinpäätös
tilintarkastuksen  jälkeen  valtuuston  käsiteltäväksi.  Valtuuston  on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat  tase,  tuloslaskelma,  rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.

Tilinpäätöksen  tulee  antaa  oikeat  ja  riittävät  tiedot  kunnan
tuloksesta,  taloudellisesta  asemasta,  rahoituksesta  sekä
toiminnasta.  Tätä  varten  tarpeelliset  lisätiedot  on  ilmoitettava
liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen  allekirjoittavat  kunnanhallituksen  jäsenet  sekä
kunnanjohtaja tai pormestari.”

Kuntalain 114 § / Konsernitilinpäätös:

”Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,  tulee
laatia  ja  sisällyttää  tilinpäätökseensä  konsernitilinpäätös.
Konsernitilinpäätös  tulee  laatia  samalta  päivältä  kuin  kunnan
tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös  laaditaan  konserniyhteisöjen  taseiden  ja
tuloslaskelmien  sekä  niiden  liitetietojen  yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen  sisällytetään  lisäksi  konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän  tilinpäätös  yhdistellään  jäsenkunnan
konsernitilinpäätökseen.  Kunnan,  jolla  ei  ole  tytäryhteisöjä,  mutta
joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.”

Kuntalain 115 § / Toimintakertomus:

”Toimintakertomuksessa  on  esitettävä  selvitys  valtuuston
asettamien  toiminnan  ja  talouden  tavoitteiden  toteutumisesta
kunnassa  ja  kuntakonsernissa.  Toimintakertomuksessa  on  myös
annettava  tietoja  sellaisista  kunnan  ja  kuntakonsernin  talouteen
liittyvistä  olennaisista  asioista,  jotka  eivät  käy  ilmi  kunnan  tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tällaisia  asioita  ovat  ainakin  arvio  todennäköisestä  tulevasta
kehityksestä  sekä  tiedot  sisäisen  valvonnan  ja  riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos  kunnan  taseessa  on  kattamatonta  alijäämää,
toimintakertomuksessa  on  esitettävä  selvitys  talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen  on  toimintakertomuksessa  tehtävä  esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.”

Kuntalaki 123 § / Tilintarkastajan tehtävät

”Tilintarkastajan  on  toukokuun  loppuun  mennessä  tarkastettava
julkishallinnon  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti  kunkin
tilikauden  hallinto,  kirjanpito  ja  tilinpäätös.  Tilintarkastajan  on
tarkastettava:

1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten
mukaisesti;

2. antavatko  kunnan  tilinpäätös  ja  siihen  kuuluva
konsernitilinpäätös  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan  tuloksesta,  taloudellisesta  asemasta,  rahoituksesta
ja toiminnasta;

3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4. onko  kunnan  sisäinen  valvonta  ja  riskienhallinta  sekä
konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan
antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan  olennaisista  epäkohdista  tilintarkastajan  on
ilmoitettava  viipymättä  kunnanhallitukselle  annettavassa
tilintarkastuspöytäkirjassa.  Tilintarkastuspöytäkirja  annetaan
tiedoksi tarkastuslautakunnalle.”

Liitteenä 9 on toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus

1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kivijärven
kunnan  toimintakertomuksessa  esitetyn  tilikauden  tuloksen
käsittelyn

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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2. allekirjoittaa  vuoden  2020 tilinpäätöksen  ja  jättää  sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa  tilinpäätöksen  tarkastuslautakunnan  valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ

Khall § 65
12.4.2021 
Liite nro 10.

Tuomioistuinviraston  lausuntopyynnön  mukaisesti  Keski-Suomen
käräjäoikeus  varaa  Keski-Suomen  käräjäoikeuden  tuomiopiiriin
kuuluville  kunnille  tilaisuuden  lausunnon  antamiseen  kunnasta
valittavien lautamiesten lukumäärästä.  Käräjäoikeuden käsityksen
mukaan  tarvetta  lautamiesten  lukumäärän  kasvattamiselle
nykyisestä ei ole. Tuomioistuinviraston lausuntopyyntö on liitteenä
10.

Lausunto pyydetään antamaan 16.4.2021 mennessä.

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n
(675/2016)  mukaan  kunnanvaltuusto  valitsee  lautamiehet
kunnanvaltuuston  toimikautta  vastaavaksi  ajaksi.  Nykyisten
lautamiesten  toimikausi  päättyy,  kun  kunnanvaltuustot  ovat
valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. 

Lain  käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) mukaan
käräjäoikeuden  lautamiesten  lukumäärän  vahvistaa
Tuomioistuinvirasto.  Jos  käräjäoikeuden  tuomiopiiriin  kuuluu
useampia  kuntia,  Tuomioistuinvirasto  vahvistaa  kunkin  kunnan
alueelta  valittavien  lautamiesten  määrän  ensisijaisesti  kuntien
henkikirjoitettujen  asukkaiden lukumäärän suhteessa.  Jokaisesta
kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies. 

Lautamiesten määrää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden
esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden
tai  käräjäoikeudessa  oikeudenkäymiskaaren  2  luvun  1  §:ssä
tarkoitetussa  kokoonpanossa  käsiteltävien  asioiden  määrä  on
oleellisesti muuttunut. 

Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön
päätöksellä  28.4.2017  (OM  14/31/2016)
file:///C:/Users/kivhelppe/Downloads/Oikeusministeri%C3%B6n
%20kirje%2028.4.2017.pdf

Edellä esitetyn johdosta Tuomioistuinvirasto pyytää käräjäoikeuksia
(pl.  Ahvenanmaan käräjäoikeus) arvioimaan lautamiesten tarpeen
kokonaismäärän  ja  kunkin  tuomiopiiriin  kuuluvan  kunnan  osalta.
Lukumäärää  arvioitaessa  tulee  ottaa  huomioon
lautamieskokoonpanossa  ratkaistavien  asioiden  määrän
kehittyminen.  Kunnasta  valittavien  lautamiesten  tulee
mahdollisimman  tasapuolisesti  edustaa  kunnan  väestön  ikä-,
elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

Tuomioistuinvirasto  pyytää  myös,  että  ennen  virastolle  tehtävää
esitystä käräjäoikeudet varaisivat tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille
tilaisuuden  lausunnon  antamiseen  kunnasta  valittavien
lautamiesten määrästä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  toteaa  lausuntonaan,  että  Kivijärven  kunnasta
valitaan  nykyinen  määrä  eli  yksi  lautamies  Keski-Suomen
käräjäoikeuteen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen käräjäoikeus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ESIKOULUN OPETTAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA LUKUVUODEKSI 2021-2022

Sivltk § 18
30.3.2021

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.

Varhaiskasvatuksen  vastuuhenkilön  tehtävä  on  täytetty
varhaiskasvatuslain  33  pykälän  sallimalla  tavalla  vuodeksi
kerrallaan  kahtena  lukuvuonna,  koska  kelpoisuusehdot  täyttävää
henkilöä  ei  olla  saatu.  Kyseinen  henkilö  on  toiminut  myös
esiopetuksen opettajana. 

Kahden  eri  kokonaisuuden  hoitaminen  on  ollut  haasteellista.
Esikoulun opettajalle, jolle on sisällytetty myös muita opetustunteja,
on  jäänyt  aikaa  vain  2,5  tuntia  päivässä  varhaiskasvatuksen
opettajuuteen/johtamiseen,  mikä  on  aluehallintoviraston  mukaan
liian  vähän  määrä.  Esikoulun  opettajan  ja  varhaiskasvatuksen
opettajan tehtävät tullaan eriyttämään. 

Esikoulun  opettajan  määräaikainen  virkasuhde  on  päättymässä
31.7.2021  ja  henkilö  on  jäänyt  lakisääteiselle  opintovapaalle
esikoulun  opettajan  tehtävästä  8.3.2021.  Virka  täytetään
määräaikaisena lukuvuodeksi 2021-2022, jonka jälkeen arvioidaan
toisen yhdysluokan tarve. 

Esikoulun  opettajan  virkaan  on  varattu  määräraha.  Rekrytointi
pyritään suorittamaan kevään 2021 aikana.

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa esikoulun
opettajan palkkaamiseen lukuvuodeksi 2021-2022.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - -

Merkittiin,  että  rehtori  osallistui  kokoukseen  tämän  pykälän
käsittelyn ajan.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 66
12.4.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnalle  täyttöluvan esikoulun
opettajan palkkaamiseksi lukuvuodeksi 2021-2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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REHTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖLUPA LUKUVUOSIKSI 2021-2022 JA 2022-
2023

Sivltk § 21
30.3.2021

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.

Rehtori  (  ) on hakenut 9.3.2021 lakisääteistä opintovapaata ajalle
1.8.2021  –  31.7.2023.  Hänen  tavoitteena  on  ”kehittää
ammattitaitoani  nykyisessä ammatissani  ja  sekä suorittaa ainakin
yksi  kokonainen  uusi  ammattitutkinto.  Opinnot  alkavat  elokuussa
2021.”

Opintovapaan  tarkoitus  on  tarjota  työssä  oleville  henkilöille
mahdollisuuden  opiskeluun.  Oikeus  opintovapaaseen  perustuu
opintovapaalakiin (273/1979). 

Ko.  lain  mukaan ”[t]yöntekijällä,  jonka päätoiminen palvelussuhde
samaan  työnantajaan  yhdessä  tai  useammassa  jaksossa  on
kestänyt  yhteensä  vähintään  vuoden,  on  jäljempänä  säädetyin
rajoituksin  oikeus  saada  opintovapaata  saman  työnantajan
palveluksessa  viiden  vuoden  aikana  yhteensä  enintään  kaksi
vuotta” (§ 4).

Vaikka  sijaista  tarvitaan  vasta  1.8.2021,  rekrytointi  pyritään
suorittamaan kevätlukukauden 2021 aikana.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hakee  kunnanhallitukselta  täyttölupaa  rehtorin
opintovapaan sijaisen palkkaamiseen 1.8.2021 - 31.7.2023.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Khall § 67
12.4.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  myöntää  sivistyslautakunnalle  täyttöluvan rehtorin
opintovapaan sijaisen palkkaamiseksi 1.8.2021 - 31.7.2023.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2020

Sivltk § 17
30.3.2021

Sivistysosaston hallinnoimia  stipendirahastoja  on  käytetty  vuonna
2020 seuraavasti:

Opiskelijoiden stipendirahasto

Viite: Stipendirahaston säännöt § 6

Rahaston pääoma 31.12.2019       649,43 €

Hakemusten  perusteella  lautakunnan  myön-  
tämät stipendit vuonna 2019                      100,00 €

Tililtä siirtomaksu                   9,00 €          

Rahaston  pääoma  31.12.2020:  
Kannonkosken Osuuspankki    540,43 €

Lehtori (  ) stipendirahasto

Viite: Opintorahaston säännöt § 3

Rahaston  pääoma  31.12.2019  
Kannonkosken Osuuspankki 32 793,53 €

Kieliopinnoissa  hyvin  menestyneille  oppilaille  
opettajien myöntämät stipendit 2020      150,00 €

Hyvityskorko                   32,68 €

Lähdevero                    9 ,80 €

Rahaston pääoma 31.12.2020:  

Kannonkosken Osuuspankki 32 666,41 €

(  ) stipendirahasto

Viite: Opintorahaston säännöt § 4

Rahaston  pääoma  31.12.2019  
Kannonkosken Osuuspankki  32 167,62 €

Hakemusten  perusteella  lautakunnan  myöntämät  
stipendit vuonna 2020       600,00 €

Nostopalkkiot        15,00 €

Hyvityskorko                   32,11 €

Lähdevero                     9,60 €

Rahaston  pääoma  31.12.2020  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kannonkosken Osuuspankki 31 575,13 €

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  tiedoksi  selvityksen  stipendirahastojen
käytöstä ja päätti antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

- - - - -

Merkittiin,  että  rehtori  osallistui  kokoukseen  tämän  pykälän
käsittelyn ajan.

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

Khall § 68
12.4.2021

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  tiedoksi  sivistyslautakunnan  selvityksen
stipendirahastojen käytöstä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 69
12.4.2021

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 2 / 30.03.2021
• Tekninen lautakunta 3 / 08.04.2021 
• Tarkastuslautakunta 2 / 08.04.2021

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 70
12.4.2021

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.12.2019 14,3% 34 23

31.12.2020 15,2 % 33 25

31.01.2021 14,1 % 32 22

28.02.2021 13,6 % 28 24

Saapuneet asiakirjat:

• Keski-Suomen  liitto;  Maakuntahallituksen  3/26.3.2021
pöytäkirja

• Keski-Suomen  liitto;  Keski-Suomen  maakunnallinen
turvallisuussuunnitelma (hyväksytty)

• Pohjoisen  Keski-Suomen  ympäristötoimi/(   )
ympäristösihteeri; Määräys keskeyttää jätteen toimittaminen

• Valtiovarainministeriö; Päätös vuoden 2020 valtionosuuden
oikaisusta

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymä;  Hallituksen
pöytäkirja 4/24.3.2021

• Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  päätös  30.3.2021;
Klivijärven  Lämpö  Oy/Kivijärven  teknisen  ltk:n  päätös
16.2.2021 § 12

• Sosiaali-  ja  terveysministeriön  kirje  8.4.2021;
Rajoitustoimenpiteet  virusmuunnoksen  ja  epidemian
leviämisen estämiseksi

• Paikallisneuvottelupöytäkirja  1.4.2021  /  Kivijärven  kunnan
Opettajien  Paikallisyhdistys  ry:n  paikallisneuvottelupyyntö  /
koronakorvaus opetushenkilöstölle

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


