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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi x Hautanen Maire

x Holm Kari x Holm Risto

x Kalmari Riku x Kauppinen Asko teams

x Korpi Jussi x Kotilainen Henri 

x Leppänen Erkki - Leppänen Klaus

x Leppänen Petri - Martinmäki Martti

- Piispanen Hanne-Mari x Tobiasson Eeva-Liisa

x Urpilainen Antti x Ismo Sääksjärvi, 
varavaltuutettu 
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(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Riitta Saren, kunnanhallituksen jäsen

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 27

ASIAT § 29 -

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 28

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  16.11.2022
Allekirjoitukset

Risto Holm Ismo Sääksjärvi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 27
14.11.2022
Liite nro 21

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  08.11.2022 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 08.11.2022.

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 21. on nimenhuutoluettelo.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä todettiin  olevan  läsnä  12
valtuutettua  Asko  Kauppisen  osallistuessa  kokoukseen  teams-
yhteydellä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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Klaus Leppänen, poissa, työeste, Hanne-Mari  Piispanen poissa ,
työeste sekä Martti Martinmäki poissa,  ilmoittanut työesteestä. 

Puheenjohtaja  kutsui  läsnä  olevan  perussuomalaisten
valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Ismo Sääksjärven osallistumaan
kokoukseen Martti Martinmäen sijaan.

Varavaltuutetulla  täydennetyssä  valtuustossa  oli  läsnä  13
valtuutettua.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 28
14.11.2022

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Petri  Leppäsen ja Henri  Kotilaisen vuorollaan tekemien esitysten
mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Risto  Holm  ja   Ismo
Sääksjärvi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN VUODEN 2023 TULOVEROPROSENTTI

Khall § 130
07.11.2022

Valtuuston  tulee  kuntalain 111  §:n  mukaisesti  päättää  kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee
ilmoittaa  seuraavan  vuoden  veroprosentit  Verohallinnolle
viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos  marraskuun  17.  päivä  on  muu kuin  arkipäivä,  ilmoitus  tulee
tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki
säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2023
tuloveroprosentti  ja  kiinteistöveroprosentit  tulee  siis  ilmoittaa
Verohallinnolle viimeistään torstaina 17.11.2022.

Sosiaali-  ja  terveyspalvelujen  sekä  pelastustoimen
järjestämisvastuu  ja  siten  niiden  kustannukset  siirretään  kunnilta
hyvinvointialueille.  Tämän  takia  kuntien  tuloja  siirretään  valtiolle,
joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Merkittävä  osa  tulojen  siirtoa  tehdään  kunnallisveron  kautta.
Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä
on  mahdollisimman  vähän  vaikutusta  verovelvollisten  verotuksen
tasoon.  Näin  ollen  kaikkien  Manner-Suomen  kuntien
tuloveroprosentteja  alennetaan  yhtä  paljon:  12,64
prosenttiyksikköä.

Kuntien  vuoden  2023  tuloveroprosenttien  määräämisestä  on
säädetty. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen  toimeenpanosta  ja  sitä  koskevan  lainsäädännön
voimaanpanosta  annetun  lain  55  §:n  muuttamisesta  annetussa
laissa

Vastaavasti on säädetty verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n
muuttamisesta annetussa laissa

Säännöksen  tarkoituksena  on  estää  verotuksen  kiristyminen  sen
johdosta,  että  kuntien  tehtävien  siirtäminen  hyvinvointialueille  ja
valtion rahoituksen piiriin edellyttää valtion veron korotuksia.

Tuloveroprosentti  vuodelle  2023  ilmoitetaan  siis  prosenttiyksikön
sadasosan tarkkuudella. 

Kivijärven  vuoden  2022  tuloveroprosentti  on  21,75,  josta  on
vähennettävä  12,64  %-prosenttiyksikköä,  jolloin  vuoden  2023
tuloveroprosentti on 9,11 %.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220703
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220703
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220702
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220702
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220702
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kivijärven kunnan vuoden
2023 tuloveroprosentiksi määrätään 9,11 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 29
14.11.2022

Päätös:

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

Toimeksi           (   )    

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2023 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

Khall § 131
07.11.2022

Valtuuston  tulee  kuntalain 111  §:n  mukaisesti  päättää  kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee
ilmoittaa  seuraavan  vuoden  veroprosentit  Verohallinnolle
viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos  marraskuun  17.  päivä  on  muu kuin  arkipäivä,  ilmoitus  tulee
tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki
säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2023
tuloveroprosentti  ja  kiinteistöveroprosentit  tulee  siis  ilmoittaa
Verohallinnolle viimeistään torstaina 17.11.2022.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien  suuruuden  laissa  säädettyjen
vaihteluvälien  rajoissa  ja  sadasosan  tarkkuudelle  vuosittain
etukäteen  samalla,  kun  se  vahvistaa  varainhoitovuoden
tuloveroprosentin.  Kunnan  tulee  ilmoittaa  kiinteistöveroprosentit
Verohallinnolle  viimeistään  verovuotta  edeltävän  vuoden
marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan
tarkkuudella.  Kiinteistöverolain  perusteella  vuodelle  2023
kiinteistöveroprosenttivälit 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
välillä 0,93–3,10 % 

• 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 %) 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kivijärven vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat olleet:

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

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle  kiinteistöveroprosentit

määrättäväksi seuraavasti:

• yleinen kiinteistöveroprosentti                 1,20 %
• vakituiset asuinrakennukset                 0,60%
• muut asuinrakennukset                 1,50 %
• voimalaitokset                                              3,10 %
• yleishyödylliset yhteisöt                                0,00 %
• rakentamaton rakennuspaikka                 4,00 %

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 30
14.11.2022

Päätös:

Valtuusto  hyväksyi  yksimielisesti  kunnanhallituksen
päätösesityksen.

Toimeksi            (   )

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 31
15.11.2021

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 32
15.11.2021

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


