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§ 75 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 76 KUKKOMARKKINOIDEN  PROJEKTITYÖNTEKIJÄN

PALKKAUS      

§ 77 VALMISTELUTYÖRYHMIEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN

§ 78 TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN

§ 79 30, 31 TILINTARKASTAJAN  LOPPURAPORTTI  VUODEN  2021

TILINPÄÄTÖKSESTÄ

§ 80 32 KIINTEISTÖN  VUOKRAAMINEN  TUULIPUISTO  OY

VOLKKILANKANKAALLE

§ 81 33 VALMIUSSUUNNITELMAN YLEISEN OSAN PÄIVITTÄMINEN

§ 82 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN

§ 83 SWECO  AND  RAIL  OY:N  LISÄLASKUTUS  RYK:N

KAAVATYÖSTÄ

§ 84 VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

§ 85 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

§ 86 (  )  ERO  SIVISTYSLAUTAKUNNAN  JÄSENYYDESTÄ  JA

SIVISTYSLAUTAKUNNAN  UUDEN  JÄSENEN  VALINTA

(LISÄASIA)

§ 87 KUNTAMARKKINOILLE 2022 OSALLISTUMINEN (LISÄASIA)

§ 88 LÄMPÖLAITOKSEN  PIHA-ALUEEN  ASFALTOINNIN

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA (LISÄASIA)

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 20.6.2022 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj Hämäläinen Ossi, vj.

- Martinmäki Martti, 1. vpj. x Kotilainen Henri, vj.

x Kauppinen Asko, 2. vpj. Kinnunen Markku, vj.

x Hautanen Maire Leppänen Aune, vj.

x Holm Kari Sepponen Leena, vj.

x Piispanen Hanne-Mari Kainulainen Nelli, vj.

x Sarén Riitta Karstinen Orvokki, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Hakkarainen Olavi,  kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Vesterinen Mika, tekninen johtaja
( ), kirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 74

ASIAT § 76 - 88

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 75

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  15.6.2022
Allekirjoitukset

Kari Holm Riitta Saren

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  20.6.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä Sivu

13.06.2022 123

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 74
13.6.2022

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 § 75
13.6.2022

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  Kari  Holmin ja  Riitta  Sarénin
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUKKOMARKKINOIDEN PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALKKAUS

Khall § 76
13.6.2022

Kuntalaisten  esittämien  toiveiden  mukaisesti  Kukkomarkkinat
järjestetään kesällä 2022. Tätä varten on varattava henkilöresurssia
tapahtuman järjestämiseksi. 

Tapahtumaan on haettava erilaiset viranomaisluvat, markkinoitava
tapahtumaa  niin  torimyyjille  kuin  kuntalaisille  sekä  hoidettavat
monenlaiset käytännön järjestelyt tapahtuman onnistumiseksi.

( ) on aiemmin työurallaan järjestänyt Kukkomarkkinoita  ja hän on
valmis projektityöntekijänä ottamaan projektin hoitaakseen.

Tehtävässä noudatetaan toimistotyöaikaa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus palkkaa ( )  projektityöntekijäksi  ajalle 6.5-5.8.2022
kokonaispalkan  ollessa  2.623,17  €/kk,  jota  vastaavasti  tehdyt
työtunnit suoritetaan palkkana.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi                Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALMISTELUTYÖRYHMIEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN

Khall § 77
13.6.2022

Kunnanhallitus on nimennyt työryhmiä seuraavasti:

- strategiatyöryhmä

- valmiussuunnittelutyöryhmä

- rekrytointien haastatteluryhmä

Toimintaohje Palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta
käsittelee palkkioiden maksamista (kivijarvi.fi → Hallinto → Säännöt
ja toimintaohjeet).

Palkkioperusteen  määrittelyssä  on  tehtävä  valinta   lähinnä
palkkiosäännön 2, 6 ja 12 §:ien kesken.

Kunnanjohtaja:

Työryhmän  ja  haastattelutyöryhmän  jäsenille  niin
luottamushenkilöille  kuin  viranhaltijoille  työajan  ulkopuolella
maksetaan 6 § mukainen palkkio.

Omistajakokoukseen  osallistuminen  rinnastetaan  yhtiökokoukseen
tai muuhun vastaavaan yhteisön yleiseen kokoukseen.

Yhtiökokousedustajiin  sovelletaan  7  §  mukaista
edustajakokouspalkkiota.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN

Khall § 78
13.6.2022

Kunnanhallitus on valinnut päätöksellään 67/2022 teknisen johtajan
ehdollisesti  niin,  että  valittu esittää  hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan 10.6.2022 mennessä.

Virkaan  valittu  on  toimittanut  määräajassa  hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus vahvistaa teknisen johtajan virkavaalin, jonka se on
suorittanut päätöksellään 67/2022.

Päätös:

Mika  Vesterinen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mika Vesterinen poistui kokouksesta klo 20.04.

Tiedoksi                 Mika Vesterinen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TILINTARKASTAJAN LOPPURAPORTTI VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Khall § 79
13.6.2022
Liite nro 30 ja 31
Salainen liite

Liitteenä  30  on  raportti  Kivijärven  kunnan  tilikauden  2021
tilintarkastuksen  työohjelman  toteutumisesta,  jonka
tarkastuslautakunta  on  päättänyt  saattaa  päätöksellään  16/2022
tiedoksi kunnanhallitukselle.

Liitteenä 31 on tiedoksi tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  merkitsee  tiedokseen  raportin  tilikauden  2021
tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta.

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.

Khall § 80
13.6.2022
Liite nro 32
Liite on salainen

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  solmii  liitteen  32  mukaisen
maanvuokrasopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus  toteaa  selvyyden  vuoksi,  että
maanvuokrasopimussuhteeseen  sitoutuminen  ei  rajoita  kunnan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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oikeuksia  kaavoittajana  vaan  lopullisen  päätöksen
tuulivoimakaavasta tekee kunnanvaltuusto.

Toimeksi            Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VALMIUSSUUNNITELMAN YLEISEN OSAN PÄIVITTÄMINEN

Khall § 81
13.6.2022
Liite nro 33
Liite on salainen

Kunnanhallituksen  nimeämä  työryhmä  on  päivittänyt
valmiussuunnitelman  yleisen  osan  ja  ottanut  huomioon  Keski-
Suomen pelastuslaitoksen antamat kommentit.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  hyväksyy  päivitetyn  valmiussuunnitelman  yleisen
osan liitteen 33 muodossa.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                   Osastot

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN

Khall § 82
13.6.2022

Kunnan taloushallinto on muuttunut niin monitahoiseksi tehtäväksi
yksistään  jo  osaamisen  näkökulmasta  puhumattakaan
työnmäärästä,  että  on  perusteltua  kirjanpito  siihen  liittyvine
toimintoine ulkoistetaan.

Valtiokonttori ja muut valtion viranomaiset edellyttävät monenlaista
raportointia,  mikä  edellyttää  rutiinia  onnistuakseen  kohtuu
työmäärällä.

Samaten  varajärjestelyt  edellyttävät  laajempia  hartioita
taloushallinnon  tehtäviin.  Kuntaan  jää  kuitenkin  talousarvion
laatiminen  ja  toimintakertomuksen  laatiminen.  Tällaiseen
taloushallinnon   johtotehtävään  on  helpompi  saada  rekrytoitua
työntekijä verrattuna nykyiseen taloushallinnon toimenkuvaan.

Kivijärven, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Uuraisten kunnat
aikovat  tehdä  yhteistyötä  saadakseen  kilpailutettua  kyseessä
olevan palvelun.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  käynnistää  taloushallintopalvelujen
ulkoistamisen hankintaprosessin  yhdessä muiden  kuntien  kanssa
hyödyntäen kilpailuttamispalvelua.

Päätös:

Asko  Kauppinen  esitti  Hautasen,  Piispasen  ja  Sarenin
kannattamana,  että  kirjanpitäjän  toimi  laitetaan  auki,  mikä
hyväksyttiin yksimielisesti.

Henri Kotilainen esitti  Leppäsen kannattamana lisäksi, että käsillä
oleva  asia  otetaan  päätettäväksi  juhannuksen  jälkeisellä  viikolla,
mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimen  hakuaika  päättyy  1.8.2022.  Hakuilmoitus  on  nähtävillä
kunnan kotisivulla ja työmarkkinatori.fi-sivustolla. 

( ) poistui kokouksesta klo 22.23.

Toimeksi            Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SWECO AND RAIL OY:N LISÄLASKUTUS RYK:N KAAVATYÖSTÄ

Khall § 83
13.6.2022

Suunnittelupäällikkö ( ) kirjoittaa:

Kivijärven rantayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä maaliskuussa.
Kaavatyö  on  pitkittynyt  ja  mutkistunut  merkittävästi  siihen
verrattuna,  mitä  työn  alkuvaiheessa  suunniteltiin.  Tähän  on
vaikuttanut  mm.  laaja  Natura-alue  ja  sen  arvioinnista  johtuneet
muutokset  suunnitteluun  sekä  meistä  johtumattomat  viiveet
hankkeen aikataulussa.

Ehdotusvaiheen  alustava  kustannusarvio  oli  29.000  euroa  +  alv.
Tämä kustannusarvio ylittyi toukokuussa 2021. Tämän jälkeen on
tehty lisätöitä ja perustyön kustannusten alaskirjauksia. Luonnos- ja
ehdotusvaiheessa olemme tehneet alaskirjauksia yhteensä 20.400
euron verran. Eli tämä jää meidän tappioksi.

Työssä  on  vielä  vastineiden  valmistelu  ehdotusvaiheen
palautteeseen (muistutuksia noin 50 kpl ja lausuntoja 10 kpl) sekä
hyväksymisvaihe. Tarjouksen työohjelman mukaan vastinevaihe vie
43 tuntia eli  4.200 euroa ja hyväksymisvaihe 72 tuntia eli  6 100
euroa. Yhteensä kustannukset olisivat 10.300 euroa.

Koska Kivijärven rantayleiskaavan laadinnassa on ollut  runsaasti
vaikeasti  ennustettavia työvaiheita  ja työ on aikapalkkiopohjainen
tuntityö, esitämme että voisimme laskuttaa tulevista työvaiheista 70
% eli 0,70 x 10.300 euroa = 7.210 euroa + alv.

Kokouksessa kuullaan yhtiön selostus laskutusperusteista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää maksaa tulevista työvaiheista 7.210 € + alv.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                   Kirjanpitäjä

                                Sweco and Rail Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

Sivltk § 16
29.3.2022

Vuoden  2022  talousarviossa  on  varattu  varhaiskasvatukseen
henkilöstöresurssia seuraavasti:

1. kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi 
ryhmäavustaja päiväkoti Nuppukummussa

2. kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa 

3. määrärahavaraus henkilölle, jolle kuuluu aamu- ja 
iltapäivätoiminta 

4. varhaiskasvatusjohtaja/-opettaja, jolle varhaiskasvatus ja 
pedagoginen johtaminen kuuluu sekä

5. toimistosihteeri (15 %), jolle kuuluu varhaiskasvatuksen 
tukipalvelut.

Kohdasta kaksi (2) toinen perhepäivähoitajista ei ole enää töissä
kesällä  2022  ja  kohdan  kolme  (3)  määrärahoilla  palkatun
oppisopimussuhteisen  työsuhde  päättyy  toukokuun  lopussa.
Suuren  lapsimäärän  vuoksi  em.  henkilöstön  lisäksi  on  tarvittu
tilapäistä työvoimaa mm. lomien aikana. 

Ratkaistavaksi  tulee,  millä  toimintamuodoilla  ja  henkilömäärällä
varhaiskasvatusta jatkossa annetaan. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  työryhmän  valmistelemaan
varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ja henkilöstörakennetta. 

Päätös:

Sivistyslautakunta nimesi työryhmään seuraavat:

• ( )
• ( )
• Pirkko Oinonen
• Klaus Leppänen
• Käyttäjien edustajia 

- - - - - 
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Sivltk § 38
7.6.2022

Varhaiskasvatusjohtajan kirje 13.4.2022 toimintakauden 2022-2023
henkilöstöstä:

Kivijärven  varhaiskasvatus  muodostuu  vuoropäiväkoti
Nuppukummusta  (18  lasta)  ja  kahdesta
perhepäivähoitoryhmästä  (4,5  ja  4,5  lasta).  Toinen
perhepäivähoitajista  jää  eläkkeelle  toukokuussa  2022  ja
hänen lapsiryhmänsä siirtyy vuoropäiväkoti Nuppukumpuun
elokuussa  2022.  Vuoropäiväkoti  Nuppukummussa
arvioidaan  olevan  silloin  varhaiskasvatuksessa  19  lasta
sekä lisäksi aamupäivähoidossa 7-8 lasta. Lapsista on alle
3-vuotiaita  yhdeksän,  jotka  lasketaan  kertoimella  1,75.
Vuorohoitoa tarvitaan iltaisin ja viikonloppuisin. 

Vastuullisia  työntekijöitä  on  Nuppukummussa  vain  kolme
eikä  heidän  työaikansa  tule  riittämään  päivittäisenkään
toiminnan  järjestämiseen,  kuten  ei  ole  riittänyt  enää
keväälläkään 2022.

Määräaikaisia työntekijöitä on palkattu satunnaisesti, mutta
yksikkö  tarvitsee  toimiakseen  neljännen  vastuullisen
työntekijän. Vuorohoidon lisäksi tämänkin jälkeen tarvitaan
satunnaisia  sijaisia.  Ehdotan  kolmannen
varhaiskasvatuksen  lastenhoitajan  palkkaamista  1.8.2022
alkaen.

Kivijärven  varhaiskasvatus  pystyy  tarjoamaan  myös
perhepäivähoitoa  jatkossakin.  Vuoropäiväkoti
Nuppukummun  lisäksi  jatkaa  yksi  perhepäivähoitoryhmä,
missä on paikkoja 4,5 lapselle. Perhepäivähoitoryhmään ei
voida sijoittaa lapsia, joilla on epätyypillisiä hoitoaikoja vaan
lasten hoitoajan tulee olla klo 8-16 välillä (KVTES, Liite 12). 

Aamu-  ja  iltapäivätoiminnan  järjestäminen  olisi  luontevaa
koulun puolella.  Lapset  ovat  6-8-vuotiaita  ja  koulu  pystyy
paremmin tarjoamaan heille ikätasoa vastaavaa toimintaa.
Varhaiskasvatuksen  henkilöstöllä  on  aamuisin  hoidossa
useitakin alle 3-vuotiaita lapsia ja koululaiset  voivat  jäädä
vaille tarvitsemaansa ohjausta.

Varhaiskasvatuksessa on työskennellyt kahden perhepäivähoitajan
lisäksi  Nuppukummun  työntekijät  eli  varhaiskasvatusjohtajan/-
opettajan  ja  kahden  lastenhoitajan  lisäksi  ryhmäavustaja  ja
määräaikainen  oppisopimuslainen,  joista  kahta  viimeistä  ei  ole
voinut  laskea  varhaiskasvatuksen/Avin  tulkinnan  mukaan
vastuullisiksi työntekijöiksi, ”käsipareiksi” kylläkin.  Lisäksi  on tehty
nykyisen toimintakauden aikana  viidelle eri henkilölle tilapäisiä, 1-
15  päivän  mittaisia  sopimuksia  yhteensä  noin  35  kpl  sekä  on
ostettu  Oivatyöltä  satunnaisia  päiviä/tunteja  pääosin  klo  13-16
kestävään  iltapäivätoimintaan,  johon  on  osallistunut  1.-2.
luokkalaisten koululaisten lisäksi esikouluikäisiä ja joka on ajoittain
vaatinut kahden henkilön työpanosta. 

Jotta  tilapäisen  henkilöstön  tarve  voidaan  minimoida  ja
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henkilöstövaje  saadaan  paikattua,  on  päätettävä  haetaanko  nyt
varhaiskasvatuksen  lastenhoitajaa  vai  perhepäivähoitajaa  –  vai
molempia.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtäminen takaisin perusopetukseen
ei  ole  perusteltua  vähäisen  ohjaajaresurssin  vuoksi.  Aamu-  ja
iltapäivätoiminnassa  on  mukana  varhaiskasvatukseen  kuuluvat
esikoululaiset  ja  toiminta  on  talousarviossa  varhaiskasvatuksen
alla/vastuulla.

Varhaiskasvatuksen tilannetta on 2.6.2022 käsitelty sivistysosaston
johtoryhmässä, johon on kutsuttu sivistyslautakunnan 29.3.2022 §
16 mukaisesti myös käyttäjien edustus (( )). 

Varhaiskasvatusjohtaja on esittänyt kolmannen varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan  palkkaamista  1.8.2022  alkaen  ja  tuonut
keskusteluissa  esille,  että  tarvetta  on  kahden  henkilön
palkkaamiseen.

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hakee  kunnanhallitukselta  kahta  täyttölupaa
varhaiskasvatukseen  1.8.2022  lähtien.  Tavoitteena   on  palkata
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja perhepäivähoitaja. 

Perustelut:

• päiväkotiin  saadaaan  riittävä  mitoituksen  mukainen
henkilöstö

• päiväkodin  lisäksi  pystytään  tarjoamaan  aiemmassa
laajuudessa myös perhepäivähoitoa

• molempiin tehtäviin on olemassa määräraha

• tavoitteena  on  vähentää  tilapäisen  työvoiman  ja  ylitöiden
tarvetta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

Merkittiin,  että  kunnanhallituksen  puheenjohtaja  saapui  kokoukseen
tämän  pykälän  käsittelyn  aikana  klo  18.06  ja  varhaiskasvatusjohtaja
poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.32.
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Khall § 84
13.6.2022

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää anotut täyttöluvat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                Sivistysosasto
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 85
13.6.2022

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 3 / 23.5.2022
• Sivistyslautakunta   4 / 7.6.2022

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                  Sivistysosasto
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(  )  ERO  SIVISTYSLAUTAKUNNAN  JÄSENYYDESTÄ  JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN
UUDEN JÄSENEN VALINTA

Khall § 86
13.6.2022

Sivistyslautakunnan jäsen ( ) kirjoittaa:

Haluaisin anoa eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä. Työtilanne ei
ole muuttunut tai  tule muuttumaan lähitulevaisuudessa, joten ajan
puutteen vuoksi on järkevämpi erota tehtävästä. 

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
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sellainen  yhteisö,  jolle  asianomaisessa  lautakunnassa
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
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  (  )  myönnetään  ero
sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja  nimeää hänen tilalleen uuden
jäsenen.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNTAMARKKINOILLE 2022 OSALLISTUMINEN

Khall § 87
13.6.2022

Kuntamarkkinat järjestetään ajalla 13-15.9.2022.

Kuntamarkkinoille  on  osallistunut  luottamushenkilöitä  sekä
työyksiköistä vaihteleva määrä 1-2 henkilöä per yksikkö.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää,  että  vuoden  2022  Kuntamarkkinoille
osallistutaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Osastot
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LÄMPÖLAITOKSEN PIHA-ALUEEN ASFALTOINNIN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA

Khall § 88
13.6.2022

Lämpölaitoksen  piha-alueen  asfaltointiin  ei  ole  varattu
investointimäärärahaa. Asfaltointi on kuitenkin välttämätön hakkeen
mahdollisen varastoinnin sekä muun polttoainehuollon varalta.

Asfaltoitava  alue  on  alustavasti  todettu  noin  2500  neliömetrin
suuruiseksi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 60 000 € suuruisen 
investointimäärärahan varaamista lämpölaitoksen piha-alueen 
asfaltointiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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