
 

KIVIJÄRVEN KUNTA

Esityslista 

Kunnanhallitus
Kokousnumero 8 / 2019

Aika Maanantai  23.9.2019   klo 18.30  - 

Paikka Kokoushuone 1 (khall)

Henkilötiedot on poistettu kuntalain 140.1 §:n nojalla



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA
Maanantaina 23.09.2019 klo 18.30- 

Kokoushuone 1 (khall)  

Nro

8 / 2019

ASIA LIITE

§ 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 113 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 114  ( ) ERO LUOTTAMUSTOIMISTA

§ 115 35 KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY  YLIMÄÄRÄINEN

YHTIÖKOKOUS 25.9.2019

§ 116 36 KUNTARAHOITUKSEN  APOLLO  TALOUSENNUSTE-

SOVELLUS

§ 117 TIETOTURVAPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN

§ 118 37 KUNTAPAIKKOJEN  TARJOAMINEN

TURVAPAIKANHAKIJOILLE  JA  KIINTIÖPAKOLAISILLE

VUONNA 2020 

§ 119 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

§ 120 ILMOITUSASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 30.9.2019 klo 9.00 - 15.00
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KOKOUSAIKA Maanantaina 23.09.2019 klo 18.30 – 

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone  

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.

Holm Kari, 2. vpj. Sagulin Seppo, vj.

Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

---------- 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

§ 112

ASIAT § 114 - 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 113

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 25.9.2019
Allekirjoitukset

Anne Kalmari Asko Kauppinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 30.9.2019 

Virka-asema Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 112
23.9.2019

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 § 113
23.9.2019

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  Anne  Kalmarin  ja  Asko  Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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( ) ERO LUOTTAMUSTOIMISTA 

Khall § 114
23.9.2019

Kunnanvaltuutettu ( ) anoo eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. ( ) kirje on jaettu jo aiemmin.

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 valitsee ( ) tilalle

➔ kunnan sisäiseen valvontaan varsinaisen tarkastajan
➔ Kivijärven  Vuokratalot  Oy:n  varsinaisen

yhtiökokousedustajan 
➔ Asunto Oy Tiaisniemen varsinaisen yhtiökokousedustajan
➔ Risto  Holmille  henkilökohtaisen  varajäsenen

vanhusneuvostoon sekä
➔ Kari Holmille henkilökohtaisen varaedustajan Suomenselän

Lentokenttä Oy:n yhtiökokouksiin

Päätös:  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 25.9.2019

Khall § 115
23.9.2019
Liite nro 35

Liitteenä 35 on  yhtiökokouskutsu  ja  muu  liitemateriaali
(liikesalainen).

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa yhtiökokoukseen.

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTARAHOITUKSEN APOLLO TALOUSENNUSTE-SOVELLUS

Khall § 116
23.9.2019 
Liite nro 36

Sovelluksessa  kunta  voi  laatia  tilinpäätösaineistoon  perustuen
itseään  koskevan  tulos-,  rahoitus-  ja  kassavirtaennusteen  noin
kahdeksan vuoden ajanjaksolle.  Ennusteiden pohjalta  laadittujen,
havainnollistavien  kuvaajien  avulla,  tulevaisuuden  suunnittelu
nopeutuu sekä kommunikointi helpottuu.

Sovellus sisältää seuraavat osiot:

Tilannekuva

Sisältää  kahdeksan  erilaista  tulos-  ja  rahoituslaskelmaan  ja
taseeseen liittyvää kuvaajaa

Taloussuunnitelma

Tuloslaskelma,  rahoituslaskelma  sekä  tase  aina  vuoteen  2026
saakka

Skenaario

Laadittujen skenaarioiden avulla kyetään havainnollistamaan muun
muassa  suunniteltavien  investointien,  talouden  tehostamisen
toimenpiteiden tai SoTen vaikutusta kunnan talouteen.

Vertailu

Auttaa  seuraamaan  yleisesti  käytössä  olevien  tuloslaskelman,
rahoituslaskelman  ja  taseen  tunnuslukujen  sekä
kriisikuntakriteerien  kehitystä  tulevaisuudessa  laadittujen
ennusteiden pohjalta. 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  päättää  solmia  liitteen  36  mukaisen
verkkopalveluiden  puitesopimuksen  ja  sopimuksen
talousennustesovelluksesta.

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIETOTURVAPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN

Khall § 117
23.9.2019

Kunnanhallitus  hyväksyy  tietoturvapolitiikan  ja  siitä  johdettavat
tarkentavat ohjeet. Tietoturvaan ja -suojaan on vahvistettu lukuisia
toimintaohjeita,  joiden  päivittäminen  tulee  säännönmukaisesti
arvioitavaksi.

Kunnanjohtajalla on kokonaisvastuu tietoturvallisuuden, tietosuojan,
turvallisuussuunnittelun  ja  varautumisen  toteuttamisesta,  mihin
voidaan luontevasti liittää toimintaohjemuutosten vahvistaminen.

Tarkennettu toimintatapa siten olisi se, että kunnanhallitus vahvistaa
toimintaohjeen  ja  siihen  tehtävät  muutokset  suoritetaan
kunnanjohtajan päätöksellä.

Esityslistan liitteenä on tietoturvapolitiikka.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  muuttaa  Tietoturvapolitiikan   kohdan  Dokumentin
ylläpito ensimmäisen lauseen kuulumaan:

Tietoturvapolitiikan ja sen nojalla johdettujen tarkentavien ohjeiden
säännöllisen katselmoinnin ja päivittämisen suorittaa kunnanjohtaja,
minkä  perusteella  hän  päättää  politiikkaan  ja  ohjeisiin  tehtävistä
tarpeellisista muutoksista.

Päätös: 

                                       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTAPAIKKOJEN  TARJOAMINEN  TURVAPAIKANHAKIJOILLE  JA
KIINTIÖPAKOLAISILLE VUONNA 2020

Khall § 118
23.9.2019
Liite nro 37

Keski-Suomen  alueen  kuntia  pyydetään  tarkistamaan  ja
vahvistamaan  kuntapaikkojen  määrä  oleskeluluvan  saaneille
turvapaikanhakijoille ja/tai  kiintiöpakolaisille vuonna 2020. Kivijärvi
ei ole tarjonnut kuntapaikkoja.

Keski-Suomen ELY-keskuksen kirje on liitteenä 37.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, ettei Kivijärvi tarjoa kuntapaikkoja vuonna
2020.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 119
23.9.2019

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 9 / 28.8.2019

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 § 120
23.9.2019

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

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:

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri;  hallituksen  pöytäkirja  12  /
4.9.2019

• KSSHP:n ja jäsenkuntien kuntaneuvottelut syksyllä 2019 – esitys
v. 2020 palvelusuunnitelmaksi

• Keski-Suomen liitto; Maakuntahallituksen pöytäkirja 7 / 30.8.2019

• SoTe ky; Yhtymähallituksen pöytäkirja 7 / 12.9.2019

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


