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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi x Hautanen Maire

x Holm Kari - Holm Risto

x Kalmari Riku x Kauppinen Asko

x Korpi Jussi x Kotilainen Henri 

x Leppänen Erkki x Leppänen Klaus

x Leppänen Petri x Martinmäki Martti

- Piispanen Hanne-Mari - Tobiasson Eeva-Liisa

x Urpilainen Antti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
(  ), nuorisovaltuuston edustaja
Hanne-Mari Piispanen, valtuutettu, saapui kokoukseen klo 19.15

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 19

ASIAT § 21 - 26

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 20

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  28.09.2022
Allekirjoitukset

Maire Hautanen
Antti Urpilainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 03.10.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 19
26.09.2022
Liite nro 15.

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  16.09.2022 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 08.09.2022.

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 15. on nimenhuutoluettelo.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä oli läsnä 12 valtuutettua.

Eeva-Liisa  Tobiasson  oli  ilmoittanut  työesteestä.  Risto  Holm  ja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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Hanna-Mari Piispanen olivat esteestä ilmoittamatta poissa.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 20
26.9.2022

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Klaus  Leppäsen  ja  Martti  Martinmäen  vuorollaan  tekemien
esitysten  mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Maire
Hautanen ja Antti Urpilainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA

Khall § 92
27.6.2022

Valtuuston  päätöksessä  8/2017  Palkkiot  ja  korvaukset
luottamustoimen  hoitamisesta  6  §  Katselmus,  neuvottelu,
toimitus kuuluu seuraavasti:

Katselmuksesta,  neuvottelusta  tai  muusta  toimituksesta,  johon
kunnan  toimielimen  jäsen  osallistuu  toimielimen  päätöksen
perusteella  ja  josta  laaditaan  pöytäkirja  tai  muistio,  maksetaan
palkkiota 40 euroa kokous.

Kyseistä kohtaa on syytä laajentaa koskemaan myös toimielimen
nimeämien työryhmän jäsenten kokoustamista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  6  §  otsikko  muutetaan
kuulumaan: Katselmus, neuvottelu, toimitus, työryhmä

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 21
26.09.2022

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                Osastot

                              Kotisivupäivitys toimintaohjeeseen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOTE-KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS

Khall § 99
5.9.2022
Liitteet nrot 35-36

Sote-kuntayhtymän perussopimuksen 8-kohdan mukaan

Kuntayhtymän  purkamisesta  päättävät  jäsenkuntien  valtuustot.
Kuntayhtymän  purkautuessa  yhtymähallitus  huolehtii
loppuselvityksestä,  elleivät  jäsenkunnat  sovi  muusta  järjestelystä.
Kuntayhtymän varat, jota ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja
velkojen  suorittamiseen  eikä  sitoumusten  täyttämiseen,  jaetaan
jäsenkunnille  jäsenosuuksien  suhteessa.  Jos  kustannusten  ja
velkojen  suorittamiseen  sekä  sitoumusten  täyttämiseen  tarvittava
määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suoritavat erotuksen edellä
mainittujen osuuksien suhteessa.

Kuntalain 56.1 § Kuntayhtymän perussopimus 

Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 

9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta

Sote-kuntayhtymän  hallitus toteaa  purkuprosessia  koskevan
esityksensä 25/2022 perusteluina:

Perussopimuksessa on sovittava,  miten kuntayhtymä puretaan ja
loppuselvitys  suoritetaan.  Kuntayhtymä  puretaan  jäsenkuntien
valtuustojen  päätöksillä.  Kun  jäsenkunnat  ovat  päättäneet
purkamisesta,  noudatetaan  perussopimuksessa  sovittua
menettelytapaa.  Perussopimuksessa  määrätty  toimielin  päättää
loppuselvityksestä. Loppuselvitykseen liittyviä asioita valmistelevat
henkilöt  valitsee  ja  palkkaa  yhtymähallitus  tai  muu
perussopimuksesssa  nimetty  toimielin  siihen  varattujen
määrärahojen puitteissa. Kuntayhtymän purkamisen yhteydessä voi
olla tarpeen laatia erillinen purkamissopimus.

Loppuselvityksessä  sovitaan,  miten  jäsenkunnat  vastaavat
kuntayhtymän  sitoumuksista.  Koska  kuntayhtymä  on  perustettu
jäsenkuntien  valtuustojen  hyväksymällä  sopimuksella,
kuntayhtymän  purkamisesta  päättäminen  ja  mahdollisen
purkamissopimuksen sekä loppuselvityksen hyväksyminen kuuluvat
jäsenkuntien  valtuustoille.  Valtuustojen  hyväksymässä
purkamissopimuksessa  voidaan  varojen  ja  velkojen  sekä
omaisuuden  jakamisesta  tarvittaessa  sopia  tarkemmin  kuin
perussopimuksessa on määritelty. Kun jäsenkuntien valtuustot ovat
hyväksyneet  loppuselvityksen,  kuntayhtymä  on  katsottava
purkautuneeksi.

Jos  purkautuvan  kuntayhtymän  viimeinen  tiiinpäätös  ja
vastuuvapausasia käsitellään niin, että asiat viedään kuntayhtymän
kaikkien  kuntien  valtuustoihin,  esityksen  valtuustolle  tekee
muodollisesti kunkin kunnan oma tarkastuslautakunta. Sisällöllisesti
esitys  kuitenkin  perustuu  lakanneen  kuntayhtymän

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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tarkastuslautakunnan valmisteluun.

Sote-kuntayhtymä  on  neuvotellut  Saarijärven  kaupungin  kanssa
siitä,  että  se  ottaisi  vastuulleen  kuntayhtymän  purkuprosessin
toimenpiteet.

Liitteenä  35  on  Toimenpide-  ja  asiakirjaluettelo,  joka  sisältää
selostuksen purun selvitysvaiheesta ja päätöksentekoprosessista.

Yhtymävaltuusto  esittää  päätöksessään  17/2022  Sote-
kuntayhtymän  jäsenkunnille  Sote-kuntayhtymän  purkamista  ja
purkusopimuksen allekirjoittamista.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhalliltus esittää valtuustolle Sote-kuntayhtymän purkamista
ja liitteen 36 mukaisen purkusopimuksen solmimista. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 22
26.09.2022
Liitteet nrot 16-17

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi               Kunnanjohtaja

Tiedoksi                Saarikan kunnat

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN TALOUS HYVINVOINTIALUEIDEN PERUSTAMISEN JÄLKEEN

Khall § 101
5.9.2022
Liite nro 37

Kunnanvaltuusto  on  vuoden  2021  tilintarkastuskertomuksessa
esittänyt  pyydettäväksi  syyskuuhun mennessä kunnanhallitukselta
talouden ja toiminnan suunnitelman, jossa selkeästi analysoidaan,
mitkä  ovat  kunnan  talouden  toiminnan  raamit  ja  mahdollisuudet
hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen.

Liitteenä 37  on Kuntaliiton tekemä Uuden kunnan talouskehikko,
johon on merkitty kuntien tulevat nettokäyttökustannukset vuodelta
2020.

Nettokäyttökustannukset  kuvaavat  kuntien  verorahoituksella
katettavaa  osuutta  palveluiden  kustannuksista.  Kustannuksia
laskettaessa  bruttokustannuksista  on  vähennetty  toimintatuotot
kuten  myynti-  ja  maksutuotot.  Nettokäyttökustannukset  vastaavat
tuloslaskelman  toimintakatteen  ja  poistojen  summaa  siten,  että
niissä  on  huomioitu  myös  kustannuslaskennalliset  erät  kuten
sisäiset vuokrakulut ja vyörytyserät.

Kehikossa  on  työllisyyden  ja  elinkeinoelämän  edistämisen
tehtävässä  huomioitu  arvio  valtiolta  kunnille  siirtyvien  tehtävien
kokonaiskustannuksista.  Tämän  lisäksi  lukuihin  sisältyy  arvio
kuntien  nykyisistä  panostuksista,  jotka  säilyvät  osana
palvelukokonaisuutta jatkossakin.

Kunnan  talous  riippuu  jatkossakin  valtion  toimeksiantotaloutena
valtion tekemistä verotus-  ja  valtionosuuspäätöksistä.  Vuosi  2023
on arvioitu olevan yleisesti vahva kuntasektorilla aiempien verojako-
ja valtionosuuspäätösten häntien ansiosta. 

Kivijärven  vuoden  2023  tuloksen  on  talousarvioraamissa  arvioitu
olevan  ylijäämäinen  688  830  €.  Tässä  on  huomioitu
hyvinvointialueelle  siirtyvä  sote,  pelastustoimi  ja   kaksi  keittäjää
sekä kuraattori tuloineen ja menoineen.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  antaa  tiedoksi  taloudenarviointiperusteet
valtuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kvalt § 23
26.09.2022
Liite nro 18

Päätös:

Hanne-Mari Piispanen saapui kokoukseen klo 19.13.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MAANKAATOPAIKAN PERUSTAMISEN JA ALUEEN KUNNOSTUSTÖIDEN RAHOITUS

Teknltk § 34
09.08.2022
Liitteet nro 17- 18

Kivijärven  Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavan
muutos  on  valmistunut  ja  vahvistettu. Kaavassa  on
maankaatopaikasta seuraava maininta:

”Korttelin  71  tonteille  7  ja  8  on osoitettu  alue,  jolle  saa sijoittaa
maankaatopaikan sekä jätteiden välivarastointi-  ja käsittelyalueen
(ej 1)”.‐

Maankaatopaikan  toimintaehdot  on  kuvattu  liitteessä  17
Ympäristölupa  /  Haankallio  /  265-403-89-30  (Ote  pöytäkirjasta
22.02.2022, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta).

Maankaatopaikan  alueella  on  tehty  tarkastus  2.5.2022
ympäristösihteeri  Nina  Pimiän  toimesta,  josta  on  laadittu
Tarkastusmuistio  6.5.2022  (liitteenä  18). Tarkastusmuistiossa  on
todettu  alueen  nykytilanne  ja  siinä  on  annettu  ohjeet
jatkotoimenpiteille. 

Alue on saatettava lupaehdon mukaiseen toimintakuntoon vuoden
2022 loppuun mennessä. Välittömiä toimenpiteitä ja huomioitavia
asioita ovat:

- MARA-asetuksen mukaiset analyysit betoni- ja tiilimurskekasoista
on  tehtävä.  Jos  kasoja  hyödynnetään  lupa-alueen  ulkopuolella
esim. tienpohjassa, on tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen.

- Alueelle  johtavaan  rakennettavaan  uuteen  tieliittymään  on
laitettava lukittava portti ja lupataulu portin viereen.

- Toiminta-alueen  rajojen  merkintä  maastoon  (lippusiima  tai
vastaava).  Maankaatopaikka-alueen  ja  välivarastoalueen  raja
merkittävä  myös  (=tonttiraja).  Kaavassa  olevan  ”luo”  pisteen
merkintä maastoon (metsäkortekorpi).

- Nyt  alueella  oleva  läjitys  on  tehty  luvassa  tarkoitetulle
välivarastointialueelle.  Varsinainen  maankaatopaikka-alue  on
viereinen tontti.

- Toiminta-alueelta  tulevien  valumavesien  käsittelyyn  on
varauduttava  tekemällä  laskeutusallas  paikkaan,  johon  vedet
saadaan johdettua ja siitä edelleen eteenpäin.

- Toiminnan kirjanpito-/ käyttöpäiväkirjaa pidettävä.

- Alueella  jo  olevan  betoni-  ja  tiilimurskan  sekä  asfaltin  saa
hyödyntää  välivarastokentän  rakenteissa  MARA-asetuksen
liitteessä  2  säädettyjen  laatuvaatimusten  ja  kerrosvahvuuksien
mukaisesti.

- Vakuuden  20  000  €  asettaminen  lupaviranomaiselle  ennen
toiminnan aloittamista.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Maankaatopaikan  toimintakuntoon  saattamiseen  ja  vakuuden
asettamiseen  ei  ole  varattu  vuodelle  2022  määrärahaa.
Kustannusarvio  alueen kunnostustöistä  on noin 50 000 euroa ja
lisäksi  kunnan  pitää  asettaa  20  000  euron  vakuus
lupaviranomaiselle.

Tekninen johtaja:

Esitän, että  tekninen lautakunta päättää:

1.Hyväksyä toimenpiteet maankaatopaikan toimintakuntoon 
saattamiseksi ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

2.Esittää kunnanhallitukselle / -valtuustolle, että se myöntää 
määrärahan maankaatopaikan kunnostamiseen 50 000 euroa ja 
vakuudelle 20 000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.Päätösesitys hyväksyttiin 
yksimielisesti.
-----------------------------

Khall § 109
5.9.2022
Liitteet nrot 41-42

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  se  myöntää  50  000  €
määrärahan  maankaatopaikan  kunnostamiseen  ja  20  000  €
vakuudelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 24
26.09.2022
Liitteet nrot 19-20

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi                Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 25
26.09.2022

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 26
26.09.2022

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


