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KOKOUSAIKA Maanantaina 16.12.2019 klo 12.00 – 

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

Hakkarainen Olavi Holm Kari

Holm Risto Kalmari Anne  Hautanen, Maire, vj.

Kauppinen Asko Liimatainen Marjatta, vj.

Korpi Jussi Leppänen Erkki

Minkkinen Timo Oinonen, Risto Pitkänen Kari,vj.

Rekonen Teuvo Sagulin Seppo

Sarén Riitta Tobiasson Eeva-Liisa

Urpilainen Antti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Hertteli Jukka, tekninen johtaja
Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja
Moisio Erja, kunnanhallituksen jäsen
( ), nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 35

ASIAT § 37 -

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 36

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Eeva-Liisa Tobiasson Pekka Helppikangas

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla  18.12.2019
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  23.12.2019

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 35
16.12.2019
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  5.12.2019 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 28.11.2019 sekä Viispiikkinen
-lehdessä  11.12.2019.

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:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 36
16.12.2019

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
2021 – 2022 

Khall § 107
26.8.2019
Liite nro 33.

Vuoden  2020  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden 2020 talousarvioon sisältyvät  kuntia koskettavat muutokset.

Verotulot  on  arvioitu  Suomen  Kuntaliiton  veroennustekehikon
mukaisiksi.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun alustavan
tiedon  perusteella.   Lopulliset  tiedot  valtionosuuksista  saadaan
vasta loppuvuodesta.

Vuonna 2018 Kivijärven kunta teki alijäämäisen tilinpäätöksen. 

Liite: talousarvion laadintaohjeet

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2020  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto      555 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 5 578 000 €
sivistysosasto   1 522 000 €
tekninen osasto    269 000 €
Yhteensä     7 924 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on 0 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2020  -  2021  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 26.08.2019 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
• 30.09.2019 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 21.10.2019 kunnanvaltuuston talousarvioiltakoulu 
• 04.11.2019 osastojen talousarvioesitykset 

kunnanhallitukselle 
• 11.11.2019  kunnanvaltuustokäsittely veroprosentit
• 02.12.2019 kunnanhallituksen talousarvioesitys 

 kunnanvaltuustolle
• 16.12.2019 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

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

Khall § 125
4.11.2019
Liite nro 39

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käsittelee osastojen talousarvioesityksiä.

Päätös:

Kunnanhallitus keskusteli osastojen esityksistä.

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

Yttmk § 15
15.11.2019 
Liite nro 7

Ehdotus:  Yt-toimikunta  antaa  lausuntonsa  vuoden  2020
talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2021 ja
2022.

Päätös:

Henkilöstön  edustajat  esittivät,  ettei  henkilöstön  ruokaedusta
luovuta.

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

Khall § 156
2.12.2019
Liite nro 52

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  liitteen  52 mukaisen
talousarvion hyväksymistä. 

Päätös:

Risto  Holm  Kauppisen  kannattamana  esitti,  että  kuntatiedote
postitetaan paperiversiona kuten tähänkin saakka.

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 2-5 (Leppänen, Moisio / Risto Holm,
Kari  Holm,  Hautanen,  Kauppinen,  Urpilainen)  Risto  Holmin
esityksen.

Kunnanhallitus  hyväksyi  muutoin  yksimielisesti  kunnanjohtajan
päätösesityksen.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kvalt § 37
16.12.2019
Liite nro 16

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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( ) EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMISTA

Khall § 151
25.11.2019
Liite nro 51

(  )  pyytää  eroa  Kivijärven  kunnan  luottamustoimista  liitteen  51
hakemuksella.

( ) on tarkastuslautakunnan jäsen.

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.

Kuntalaki 75 § Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3)  henkilö,  joka  on  kunnanhallituksen  jäsenen,  kunnanjohtajan,
pormestarin  tai  apulaispormestarin  hallintolain  (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
läheinen;

4)  henkilö,  joka  on  kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen  kunnanhallitukseen  on  henkilö,  joka  on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)  välittömästi  kunnanhallituksen  alaisena  toimiva  kunnan
palveluksessa oleva henkilö;

2)  henkilö,  joka  on  kunnanhallituksen  tehtäväalueella  toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)  kunnan  palveluksessa  oleva  henkilö,  joka  lautakunnan
esittelijänä  tai  muuten  vastaa  kunnanhallituksen  käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai  siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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tai  säätiössä,  jos  kysymyksessä  on  sellainen  yhteisö,  jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön  edunvalvonnasta  asianomaisessa  kunnassa
huolehtivan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan
toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Vaalikelpoinen  ei  myöskään  ole  henkilö,  joka  yhteisön
neuvottelijana  tai  muussa  vastaavassa  ominaisuudessa  vastaa
edunvalvonnasta.

Enemmistön  kunnanhallituksen  jäsenistä  on  oltava  muita  kuin
kunnan  tai  kunnan  määräysvallassa  olevan  yhteisön  tai  säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan  yhteisön  hallituksen  tai  siihen  rinnastettavan  toimielimen
jäseneen

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  (  )  myönnetään  ero
tarkastuslautakunnan  jäsenyydestä  ja  valitsee  hänen  tilalleen
jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 38
16.12.2019
Liite nro 17

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 39
16.12.2019

Päätös:

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 40
16.12.2019

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


