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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 50

ASIAT § 52 - 60

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 51

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Olavi Hakkarainen Pekka Helppikangas

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  17.11.2021
Allekirjoitukset

Asko Kauppinen Eeva-Liisa Tobiasson

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 22.11.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 50
15.11.2021
Liite nro 13.

Hallintosääntö 42 § Kokouskutsu 

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan  varapuheenjohtaja.  Kokouskutsussa  on  ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  kuusi  päivää  ennen
valtuuston  kokousta  kullekin  valtuutetulle  sekä  niille,  joilla  on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus. 

Kutsu  kunnanvaltuuston  kokoukseen  on  julkaistu  kunnan
ilmoitustaululla  8.11.2021 sekä  esityslista  on  julkaistu  kunnan
kotisivulla  www.kivijarvi.fi. Esityslista on lähetetty erikseen kullekin
valtuutetulle,  kunnanhallituksen  jäsenille  ja  kunnanjohtajalle.
Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on
julkaistu Kivijärven kunnan kotisivulla 5.11.2021.

Hallintosääntö § 43 Esityslista 

Esityslista,  joka  sisältää  selostuksen  käsiteltävistä  asioista  ja
ehdotukset  valtuuston  päätöksiksi,  lähetetään  kokouskutsun
yhteydessä,  jolleivat  erityiset  syyt  ole  esteenä.  Jos  esityslistalla,
liitteissä  tai  oheismateriaalissa  on  salassa  pidettäviä  tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Hallintosääntö 49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai
nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan
läsnä olevat  valtuutetut  puheenjohtaja  toteaa esteen ilmoittaneet
valtuutetut  ja  läsnä  olevat  varavaltuutetut  sekä  onko  kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Nimenhuudon  jälkeen  saapuvan  valtuutetun  on  ilmoittauduttava
välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on
ilmoitettava  puheenjohtajalle.  Kun  varavaltuutettu  osallistuu
kokoukseen ja  asianomaisen vaaliliiton,  puolueen tai  yhteislistan
valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi
varavaltuutetun tilalle. 

Kuntalain 103 § Päätösvaltaisuus Valtuusto on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Liitteenä nro 13. on nimenhuutoluettelo.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanvaltuusto  päätti  seuraavassa  kokouksessaan  tarkastaa

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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teknisten vaaliliittojen asiakirjat.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 51
15.11.2021

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Klaus  Leppäsen  ja  Martti  Martinmäen  vuorollaan  tekemien
esitysten  mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  yksimielisesti
Asko Kauppinen ja Eeva-Liisa Tobiasson.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Khall § 148
6.9.2021

Kunnanvaltuusto  on  tarkastuslautakunnan  esityksestä  pyytänyt
kokouksessaan  14.6.2021  syyskuun  loppuun  mennessä
suunnitelman, jolla varmistetaan, että kunnan tulot riittävät menojen
kattamiseen.

Tarkastuslautakunta  totesi  kunnan  tulevaisuuden  olevan  omissa
käsissä,  mutta  aikaa  ei  ole  hukattavaksi,  jos  halutaan  välttää
kriisikuntamenettely.

Kivijärven  kunnan  alueelle  niin  kuin  monen  muunkin  kunnan
alueelle  ollaan  suunnittelemassa  ainakin  kahden  yksityisen
tuulivoimayhtiön  voimin  tuulivoimapuistoja,  joihin  suunnitellaan
rakennettavaksi noin 30 tuulivoimalaa, joista tulee noin 30 k€ per
yksikkö kiinteistöverotuloja eli yhteensä noin 900 k€ vuodessa.

Kaikkiaan verotuloja kertyisi vuosien mittaan noin 20 meuroa, jolla
kunta  saisi  velkansa  maksettua  sekä  poistopohjaa
käyttämättömänä olevien kiinteistöjen realisoimiseksi. Lisäksi varoja
jäisi  elinkeinojen kehittämiseen vaikkapa Vapaa-ajankeskuksen ja
kunnan maalleen kaavoittaman oheisalueen totetuttamiseen.

Lisäksi maanomistajat saavat vuokratuloja ja kunta niistä kertyvät
verotulot.

Muilta osin kunta käyttää hyödynnettävissä olevat mahdollisuudet
toimintojensa rationalisoimiseksi, mutta nämä mahdollisuudet ovat
vaikeasti  ennakoitavissa  johtuen  valtionosuusrahoituksen  ja
rakennemuutoksen aiheuttamista rahatalouden vaikutuksista.

Lisäksi  yhteistyötä  Kehittämisyhtiö  Witas  Oy:n  ja  kunnan  välillä
kehitetään  kunnan  elinvoiman  lisäämiseksi.  Asiaa  käsitellään
seuraavassa valtuuston iltakoulussa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuulivoimaenergian suomat
lisätulomahdollisuudet  kartoitetaan  kunnan talouden
tasapainotustarpeet huomioiden.

Lisäksi kunta hyödyntää toimintojensa rationalisointimahdollisuudet
taloutensa  tasapainoisena  pitämiseksi  sekä  syventää  yhteistyötä
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa elinvoiman lisäämiseksi.

Päätös:

Asia  jätettiin  pöydälle  ja  tulee  päätettäväksi  elinkeinopoliittisen
iltakoulun jälkeen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall § 159
4.10.2021

Osastonjohtajat  ja  kirjanpitäjä  ovat  läsnä  asiasta  käytävässä
keskustelussa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuulivoimaenergian suomat
lisätulomahdollisuudet  kartoitetaan  kunnan talouden
tasapainotustarpeet huomioiden.

Lisäksi kunta hyödyntää toimintojensa rationalisointimahdollisuudet
taloutensa  tasapainoisena  pitämiseksi  sekä  syventää  yhteistyötä
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa elinvoiman lisäämiseksi.

Talouden  rationalisointimahdollisuudet  huomioidaan  osastojen  ja
niiden  johdossa  olevin  toimielinten  tehdessä  esityksensä
kunnanhallitukselle  ja  valtuustolle  saamansa  talousarvioraamin
puitteissa vuoden 2022 talousarvioksi.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti  tehdä päätöksensä seuraavaan kokoukseen
tuodun tasapainotusesityksen pohjalta.

(  ),  Jukka  Hertteli  ja  Pirkko  Oinonen  poistuivat  kokouksesta  klo
19.49.

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

Khall § 177
1.11.2021

Osastojen  välisissä  keskusteluissa  on  voitu  havaita  seuraavat
toimintojen  tehostamistoimenpiteiden  tuomat  nettosäästöt  ja
omaisuuden myyntitulot ynteensä n. 500 k€:

HALLINTO-OSASTO

- Toimistosihteerin  työajan  osa-aikaistaminen  40  %:iin  ->
säästö 24 k€

TEKNINEN OSASTO

- 11 järvenrantatonttia á 30 k€, yhteensä 330 k€

- Puunmyyntitulo vuosittain 60 k€

- Kaksi keittäjää siirtynee hyvinvointialueelle

- Vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistaminen -> lisätulo 50
k€

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTO

- Kuraattori siirtyy hyvinvointialueelle 2023 -> säästö 17 k€

- Koulukuljetusratkaisu omana tuotantona -> säästö 30-40 k€

- VEO eli varhaiserityisopetuksen siirtäminen kunnan omaksi
työksi -> säästö 8 k€

- Koulupsykologin  siirtyminen  hyvinvointialueelle  2023  ->
säästö 14 k€

Näiden lisäksi paikkakunnalle suunniteltujen tuulivoimainvestointien
kiinteistöverotutulovaikutus  toteutuessaan  on  noin  30
k€/tuulivoimayksikkö vuodessa eli arviolta noin 750 k€/vuosi.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  antaa  tiedoksi  valtuustolle  edellä  selostetun
talouden tasapainotussuunnitelman ja -potentiaalin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 52
15.11.2021

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2022   

Khall § 180
1.11.2021

Kiinteistöverolain  (654/1992)  11  §:n   mukaan   kunnanvaltuusto
päättää  kunnassa  sovellettavat   kiinteistöveroprosentit  laissa
säädettyjen  vaihteluvälien  rajoissa  vuosittain  etukäteen  samalla,
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Kiinteistöveroprosentit  ilmoitetaan Verohallinnolle  kiinteistöverolain
11.4 § mukaisesti viimeistään 17.11.2021. 

Kiinteistöveroa  suoritetaan  kiinteistöjen  sijaintikunnalle  kiinteistön
verotusarvon  perusteella.   Kiinteistöverosta  vapaita  ovat  muun
muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vedet, torit, kadut, tiet ja
raideliikenteen väylät.   Myös kunnan omalla alueellaan omistama
kiinteistö on veron ulkopuolella. 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön
arvosta.  Prosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit ovat:

• Yleinen  kiinteistöveroprosentti  tulee  määrätä  välillä  0,93–
2,00 %

• Vakituisen  asunnon  kiinteistöveroprosentti  tulee  määrätä
välillä 0,41-1,00 %

• Muiden  asuinrakennusten  kiinteistöveroprosentti  tulee
määrätä välillä 0,93–2,00 %

• Voimalaitosten  kiinteistöveroprosentti  voidaan  määrätä
enintään 3,10 %:iin

• Yleishyödyllisen  yhteisön  veroprosentti  voidaan  määrätä
välillä  0,00-2,00  % (kiinteistöveroprosentiksi  0,00  vain,  jos
valtuusto  on  erikseen  näin  määrännyt.  Jos  erillistä
veroprosenttia  ei  ole  päätetty,  jätetään  ilmoituskenttä
tyhjäksi.)

• Rakentamattoman  rakennuspaikan  kiinteistöveroprosentti
voidaan  määrätä  välillä  2,00-6,00  % (Huom!  KiintVL 12  b
§:ssä  mainituissa  kunnissa  alaraja  on  kunnanvaltuuston
määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)

Kiinteistöverolaki 13 a §:

Poiketen  siitä,  mitä  11  §:ssä  kiinteistöveroprosentin  alarajasta
(yleinen  kiinteistöveroprosentti)  säädetään,  kunnanvaltuusto  voi
määrätä tuloveroalain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin
edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus
on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.  Tässä
pykälässä  tarkoitetun  kiinteistön  kiinteistöveroprosentiksi  voidaan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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määrätä myös 0,00.

Tuloverolaki 22 §:

”Yleishyödyllinen yhteisö

Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1. se  toimii  yksinomaan  ja  välittömästi  yleiseksi  hyväksi
aineellisessa,  henkisessä,  siveellisessä  tai
yhteiskunnallisessa mielessä;

2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua

osinkona,  voitto-osuutena  taikka  kohtuullista  suurempana
palkkana tai muuna hyvityksenä.

Yleishyödyllisenä  yhteisönä  voidaan  pitää  muun  muassa
maatalouskeskusta,  maatalous-  ja  maamiesseuraa,
työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa,
näihin  rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa
harrastus-  ja  vapaa-ajantoimintaa  edistävää  yhdistystä,
puoluerekisteriin  merkittyä  puoluetta  sekä  sen  jäsen-,  paikallis-,
rinnakkais-  tai  apuyhdistystä,  niin  myös  muuta  yhteisöä,  jonka
varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai
sosiaalisen  toiminnan  harjoittaminen  taikka  tieteen  tai  taiteen
tukeminen.” 

Vuonna 2021 Kivijärven kiinteistöveroprosentit olivat:

yleinen 1,20 %
vakituiset asuinrakennukset 0,60 %
muut asuinrakennukset (vapaa-ajanrakennukset) 1,50 %
rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

 
Kunnanjohtaja:   

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  kiinteistöveroprosentit
määrättäväksi seuraavasti:

• yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
• vakituiset asuinrakennukset 0,60%
• muut asuinrakennukset 1,50 %
• rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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----------------------------------------------

Kvalt § 53
15.11.2021

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Verohallinto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022   

Khall § 181
1.11.2021

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Verotusmenettelystä annetun lain 91.1 a § mukaan kunnan tulee
ilmoittaa  vuoden  2021  tuloveroprosentin  suuruus  verohallinnolle
viimeistään 17.11.2021. 

Kunnallisveroon kohdistuvat  veronkevennykset  vähentävät  omalta
osaltaan kunnallisveron tuottoa.

Yksi tuloveroprosentti tuo kunnalle verotuloja noin 117 000 €. 

Kivijärven vuoden 2021 tuloveroprosentti oli 21,75 %.

Kunnanjohtaja:     

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  tuloveroprosentiksi
vuodelle 2022 määrätään  21,75 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 54
15.11.2021

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi              Verohallinto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2021  

Khall § 182
1.11.2020 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2021

Ulkoinen + sisäinen

Nettomääräraha Käyttö Käyttö %
Käyttötalous

Hall. Ja elink.-osasto v. 21 414500 284720 68,7
Hall. Ja elink.-osasto v. 20 466 740 191 696 41,1

Sos.- ja terveystoimi v. 21 5 836 290 3 911 570 67,0
Sos.- ja terveystoimi v. 20 5 706 590 3 720 800 65,2

Sivistysosasto v. 21 2 117 590 1 388 171 65,6
Sivistysosasto v. 20 2 154 420 1 245 085 57,8

Tekninen osasto  v. 21 -4 350 112 614 -2 588,8
Tekninen osasto  v. 20 -217 200 -87 006 40,1

Yhteensä v. 21 8 364 030 5 697 075 68,1
Yhteensä v. 20 8 110 550 5 070 575 62,5

Rahoitusosa

Verotulot v. 21 3 975 000 2 926 367 73,6
Verotulot v. 20 3 702 000 2 523 389 68,2

Valtionosuudet v. 21 5 142 110 3 428 240 66,7
Valtionosuudet v. 20 4 587 350 3 306 223 72,1

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen. Raportti viedään kunnan-
valtuustoon tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä Sivu

15.11.2021 104

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 55
15.11.2021

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTALAISALOITE KUNNALLISESTA KANSANÄÄNESTYKSESTÄ

Khall § 187
1.11.2021

Kivijärven  kunnalle  on  jätetty  4.10.2021  seuraavan  sisältöinen
aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä:

Kansanäänestysaloitteeseen on nimiä keräänyt ryhmä valtuutettuja
ja  kuntalaisia,  jotka  luovuttavat  Kivijärven  kunnalle  perjantaina
01.10.2021 alla olevan aloitteen ja allekirjoittajien nimilistat:

”Kivijärven  kunnan  tulee  järjestään  Kuntalaki  24  §:n  mukainen
neuvoa-antava  kunnallinen  kansanäänestys  tuulivoimaloiden
rakentamisesta  Kivijärven  kunnan  alueelle  ennen  kuin
kunnanvaltuusto päättää tuulivoimaloiden kaavasta.

Mahdolliset tuulivoimat on niin iso asia, että kuntalaisten mielipide
tulee  selvittää.  Kansanäänestys  voisi  olla:  Kannatatko
tuulipuistojen  perustamista  Kivijärvelle  neuvoteltujen  sopimusten
mukaisesti? Vastaus järjestettävässä äänestyksessä: Kyllä / ei.

Kannatan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä. Vakuutan,
että  olen  15 vuotta  täyttänyt  Kivijärven kunnan asukas.  Neuvoa
antava  kunnallinen  kansanäänestys  perustuu  kuntalakiin  ja  sitä
säätelee  lain  24  ja  25  pykälät.  Menettelyn  osalta  tulee
noudatettavaksi  Laki  neuvoa-antavissa  kunnallisissa
kansanäänestyksissä.

Kuntalaki 24 § Kunnallinen kansanäänestys

Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan
kansanäänestys. Valtuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa
kansanäänestys, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan
osa-aluetta  koskevana.  Kunnan  osa-alueena  on  tällöin  yksi  tai
useampi vaalilaissa tarkoitettu äänestysalue.

Kaikilla  äänestysoikeutetuilla  on  yhtäläinen  äänestysoikeus.
Äänestys  on  salainen.  Kansanäänestyksen  toimittamisesta
säädetään  lisäksi  neuvoa-antavissa  kunnallisissa
kansanäänestyksissä  noudatettavasta  menettelystä  annetussa
laissa (656/1990).

Kuntalaki 25 § Kansanäänestysaloite

Kansanäänestysaloitteen voi  tehdä vähintään neljä prosenttia 15
vuotta  täyttäneistä  kunnan  asukkaista.  Valtuuston  on  viipymättä
päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a410-2015
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900656
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a410-2015
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  valtuusto  päättää
kansanäänestyksestä  sen  jälkeen,  kun  kunnalle  on  esitetty
kaavoituspyyntö.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 56
15.11.2021

Päätös:

Riku Kalmari jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui paikaltaan
asian käsittelyn ajaksi klo 19.56 – 20.22.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

( ) poistui kokouksesta klo 19.55.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA

Khall § 191
1.11.2021

Kunnanhallituksen  jäsen  Maire  Hautasen  henkilökohtaiseksi
varajäseneksi on valittu ( ), joka on kuitenkin ilmoittanut, ettei ole
eikä ole ollut käytettävissä kyseiseen tehtävään.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  (  )  myönnetään  ero
kunnanhallituksen  varajäsenyydestä  ja  että  Maire  Hautaselle
valitaan uusi henkilökohtainen varajäsen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 57
15.11.2021

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Maire  Hautasen  henkilökohtaiseksi  varajäseneksi  valittiin
yksimielisesti Klaus Leppäsen esityksestä Aune Leppänen.

Tiedoksi              Aune Leppänen
                           ( )
                          Hallinto-osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN  VARAJÄSENEN VALINTA

Khall § 192
1.11.2021

Teknisen  lautakunnan jäsen  Risto  Holmin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi on valittu ( ), joka on kuitenkin ilmoittanut, ettei ole
eikä ole ollut käytettävissä kyseiseen tehtävään.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ( ) myönnetään ero teknisen
lautakunnan   varajäsenyydestä ja että  Risto Holmille valitaan uusi
henkilökohtainen varajäsen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 58
15.11.2021

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Risto  Holmin  henkilökohtaiseksi  varajäseneksi  valittiin  Maire
Hautanen.

Tiedoksi         Maire Hautanen
                    ( )
                     Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 59
15.11.2021

Päätös:

Kunnanvaltuusto  päätti  yksimielisesti  ottaa  kiireellisenä
käsiteltäväkseen  kunnanjohtajan  varahenkilön  määräämisen.
Hallintosäännön  3.4  §  mukaan  kunnanjohtajan  varahenkilön
määrää kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuusto  päätti  yksimielisesti  Erkki  Leppäsen  useiden
valtuutettujen  kannattamasta  esityksestä  määrätä  sivistysjohtaja
Pirkko Oinosen kunnanjohtajan varahenkilöksi.

Tiedoksi       Pirkko Oinonen
Jukka Hertteli

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 60
15.11.2021

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


