
KIVIJÄRVEN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanvaltuusto
Kokousnumero 4 / 2020

Aika    Maanantaina 16.11.2020  klo 19.00 – 20.35

Paikka Valtuustosali

Henkilötiedot on poistettu kuntalain § 140.1 kohdan nojalla



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA
Maanantaina 16.11.2020 klo 19.00 – 20.35

Valtuustosali

Nro

4 / 2020

ASIA LIITE

§ 24 10 KOKOUKSEN  AVAUS  JA  LAILLISUUS  SEKÄ

PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 25 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

§ 26 11 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019 

§ 27 KIVIJÄRVEN KUNNAN VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ 

§ 28 KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2021 

§ 29 KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2021

§ 30 TIEDONHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN

§ 31 12 KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N  YRITYSSANEE-

RAUKSEN OHJELMAEHDOTUS

§ 32 13 OMISTAJAPOLITIIKKA

§ 33 14 KESKI-SUOMEN  LIITON  PERUSSOPIMUKSEN

MUUTTAMINEN

§ 34 (   ) TILALLE  LUOTTAMUSTOIMIIN  UUDEN  JÄSENEN

VALITSEMINEN JÄLJELLÄ OLEVALLE KAUDELLE

§ 35 15 LÄMMÖNTUOTANNON TOIMINTASUUNNITELMA 2020

§ 36 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2020

§ 37 KIIREELLISET ASIAT

§ 38 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 23.11.2020 klo 9.00-15.00

MERK. Eeva-Liisa Tobiasson
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu

4 / 2020 50

KOKOUSAIKA Maanantaina 16.11.2020 klo 19.00 – 20.35

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi x Holm Kari

x Holm Risto x Kalmari Anne

x Kauppinen Asko x Liimatainen Marjatta

x Korpi Jussi x Leppänen Erkki

x Minkkinen Timo

x Rekonen Teuvo x Sagulin Seppo

x Sarén Riitta x Tobiasson Eeva-Liisa

x Urpilainen Antti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

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

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 24

ASIAT § 26 - 38

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 25

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  18.11.2020
Allekirjoitukset

Marjatta Liimatainen Jussi Korpi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla  23.11.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 24
16.11.2020
Liite nro 10.

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  09.11.2020 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 3.11.2020.

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 10 on nimenhuutoluettelo.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

http://www.kivijarvi.fi/
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Päätös:

Suoritetussa  nimenhuudossa  todettiin  paikalla  olevan  14
valtuutettua.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 25
16.11.2020

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Olavi  Hakkaraisen  ja  Antti  Urpilaisen  vuorollaan  tekemiensä
esitysten mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin Jussi Korpi ja
Marjatta Liimatainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019 

Tarkltk § 12
25.5.2020

Tarkastuslautakunnan  tehtävänä  on  kuntalain  121  §:n  mukaan
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet  kunnassa  ja  kuntakonsernissa  toteutuneet  sekä  onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta  antaa  valtuustolle  kultakin  vuodelta
arviointikertomuksen,  jossa  esitetään  arvioinnin  tulokset.
Arviointikertomus  käsitellään  valtuustossa  tilinpäätöksen
yhteydessä. 

Kunnanhallitus  antaa  valtuustolle  lausunnon  toimenpiteistä,  joihin
arviointikertomus antaa aihetta.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta  käsittelee  ja  hyväksyy  arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta  esittää  arviointikertomuksen  vuodelta  2019
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta  käsitteli  ja  hyväksy  arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta  esittää  arviointikertomuksen  vuodelta  2019
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

Tarkastuslautakunta  esittää,  että  kunnanvaltuusto  pyytää
kunnanhallitukselta  lausunnon  arviointikertomuksessa  esitettyihin
havaintoihin syyskuun 2020 loppuun mennessä. 

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

Kvalt § 12
15.6.2020
Liite nro 6.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi             Kunnanhallitus

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

Khall § 104
5.10.2020
Liite nro 28.

Kunnanvaltuusto  on  kesäkuun  päätöksellään  12/2020  pyytänyt
kunnanhallitusta  antamaan  lausunnon  tarkastuslautakunnan
esitykseen,  jossa  kunnanvaltuusto  pyytää  kunnanhallitusta
laatimaan  talouden  tasapainottamissuunnitelman,  jolla
varmistetaan,  että  kunnan  tulot  riittävät  menojen  kattamiseen.
Kunnan tulevaisuus on vielä omissa käsissä, mutta aikaa ei  ole
hukattavaksi, jos halutaan välttää kriisikuntamenettely.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Osastojen  välisisissä  keskusteluissa  on  havaittu  seuraavat
toimintojen tehostamistoimenpiteiden tuomat säästöt:

• sivistysosaston  ja  teknisen  osaston  koulukuljetuspalvelun
kuljetusjärjestely  27 k€

• nuorisotalosta luopuminen ja nuorisotilojen siirtäminen Ahon
kiinteistölle 15 k€

• hallinto-osaston työaikajärjestelyt 20 k€

Lasten  lukumäärän  noususta  johtuen  voi  olla  tarpeen  4.
päivähoitajan rekrytointi.

Liitteenä  28  on  laskelma  konsernin  kumulatiivisista  alijäämistä
sekä tuloslaskelmasta 2020.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus   esittää  valtuustolle  edellä  selostetun
toimintasuunnitelman talouden tasapainottamiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 26
16.11.2020
Liite nro 11.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN KUNNAN VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ 

Khall § 109
5.10.2020

Kuntalain  §  16  mukaan  valtuutettujen  lukumäärästä  päättää
valtuusto.  Valtuutettuja  valitaan  pariton  lukumäärä  kunnan
asukasluvun  perusteella  niin,  että  kunnan  asukasluvun  ollessa
enintään 5000 asukasta, valitaan 13 valtuutettua.  Jollei  valtuusto
tee  päätöstä  valtuutettujen  lukumäärästä,  valtuutettuja  valitaan
laissa säädetty vähimmäismäärä. 

Valtuuston  päätös  vähimmäismäärää  suuremmasta  lukumäärästä
tai  aiemman  päätöksen  muuttamisesta  on  ilmoitettava
oikeusministeriölle  vaalivuotta  edeltävän  vuoden  loppuun
mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen lukumäärästä voidaan
panna  täytäntöön  ennen  kuin  sitä  koskeva  päätös  on  saanut
lainvoiman.  Täytäntöönpanoon  ei  kuitenkaan  saa  ryhtyä,  jos
hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.

Kuntavaalit pidetään keväällä 2021, joten valtuutettujen määrä on
ilmoitettava oikeusministeriölle ennen vuoden 2020 loppua. 

Kivijärvellä on nyt 15 valtuutettua. 

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  Kivijärven
kunnanvaltuuston  koko  olisi  15  valtuutettua  2021  alkavasta
valtuustokaudesta lukien.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 27
16.11.2020

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi Keskusvaalilautakunta

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2021   

Khall § 115
2.11.2020

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 17.11.2020. 

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 2020 Kivijärven kiinteistöveroprosentit olivat:

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

Vuonna  2020  Keski-Suomessa vastaavat  kiinteistöveroprosentit
olivat

yleinen      1,21
vakituiset asuinrakennukset 0,54
muut asuinrakennukset (vapaa-ajanrakennukset) 1,23
voimalaitos
yleishyödylliset yhteisöt  
rakentamaton rakennuspaikka 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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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.

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

Kvalt § 28
16.11.2020

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Valtiovarainministeriö

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2021   

Khall § 116
2.11.2020

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 17.11.2020. 

Kunnallisveroon kohdistuvat  veronkevennykset  vähentävät  omalta
osaltaan kunnallisveron tuottoa.

Yksi tuloveroprosentti tuo kunnalle verotuloja noin 117 000 €. 

Vuoden 2020 keskimääräinen tuloveroprosentti Suomessa oli 19,97
% ja Keski-Suomen kunnissa 20,55 % sekä kaikissa Suomen alle
2000 asukkaan 46 kunnassa 20,83 %. 

Kivijärven vuoden 2020 tuloveroprosentti oli 21,75 %.

Kunnanjohtaja:     

Kunnanhallitus  esittää  kunnanvaltuustolle,  että  tuloveroprosentiksi
vuodelle 2021 määrätään  21,75 %.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 29
16.11.2020

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Valtiovarainministeriö

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIEDONHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN

Khall § 122
2.11.2020

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai
sen  muussa  toiminnassa  syntyviin  tarpeisiin  perustuvia  toimia  ja
tietoturvallisuustoimenpiteitä  viranomaisen  tietoaineistojen,  niiden
käsittelyvaiheiden  ja  tietoaineistoihin  sisältyvien  tietojen
hallinnoimiseksi  riippumatta  tietoaineistojen  tallentamistavasta  ja
muista käsittelytavoista (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 2
§).

Kunnat ja  kuntayhtymät  ovat tiedonhallintalaissa  tarkoitettuja
tiedonhallintayksikköjä.  Tiedonhallintayksikön  tehtävänä  on
järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti (TihL 4.2 §). 

Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:

1. Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta
ja  ylläpidosta  (tiedonhallintamalli  (5  §),  muutosvaikutusten
arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §),

2. Vastuu  19  §:ssä  säädetystä  tietoaineistojen  sähköiseen
muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta,

3. Vastuu  tietoturvallisuusjärjestelyistä,  tietojärjestelmien
toiminnasta  ja  yhteentoimivuudesta  sekä  tietovarantojen
yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12 -17 §, 22 -24 §)
ja

4. Vastuu asianhallinnan  ja  palvelujen  tiedonhallinnan
järjestämisestä  sekätietoaineistojen  säilyttämisen
järjestämisestä (21 §, 25 -27 §).

Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee
huolehtia,  että  tiedonhallintayksikössä  on  ajantasaiset  ohjeet
tietoaineistojen  käsittelystä,  tietojärjestelmien  käytöstä,
tietojenkäsittelyoikeuksista,  tiedonhallinnan  vastuiden
toteuttamisesta,  tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta,
tietoturvallisuustoimenpiteistä sekä poikkeusoloihin varautumisesta.

Johdon  tulee  myös  huolehtia  riittävästä  valvonnasta  koskien
tiedonhallinnan  säännösten,  määräysten  ja  ohjeiden
noudattamista.Tiedonhallinnan  vaatimukset  tulee  ottaa  huomioon
hankinnoissa ja sopimuksissa. 

Tiedonhallintayksikön  johdon  tulee  huolehtia  asianmukaisista
työvälineistä.  Tiedonhallintayksikössä tulee  olla  tarjolla  koulutusta
tiedonhallintaa,  tietojenkäsittelyä  sekä  asiakirjojen  julkisuutta  ja
salassapitoa  koskevista  säädöksistä,  määräyksistä  ja
tiedonhallintayksikön  ohjeista.  Koulutusta  tulee  olla  tarjolla
henkilöstölle ja tiedonhallintayksikön lukuun toimiville.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  hallintosäännön  6.2  §
lisätään uusi kohta:

-  määrittelee  tiedonhallintalain  vastuut,  käytännöt  ja  valvonnan
kunnassa  tiedonhallintayksikkönä

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 30
16.11.2020

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot
Toimeksi (  )/kotisivut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N  YRITYSSANEERAUKSEN
OHJELMAEHDOTUS

Khall § 124
2.11.2020
Liite nro 32.
Liite salassa 
pidettävä

Pohjanmaan käräjäoikeus kehottaa velkojia 31.12.2020 mennessä
ilmoittamaan  sille  kantansa  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n
yrityssaneerauksen  ohjelmaehdotukseen  sekä  lausunnon
selvittäjän palkkio- ja kululaskusta.

Ohjelmaehdotus  ja  muu  materiaali  on  toimitettu  erikseen
kunnanhallitukselle.

Saneerausohjelma liitteineen on liitteenä 32.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kivijärven kunta hyväksyy
saneerausohjelmaehdotuksen.

Päätös: 

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kunnanhallituksen
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Risto Holm.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 31
16.11.2020
Liite nro 12.
Liite salassa pidettävä

Päätös:

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OMISTAJAPOLITIIKKA

Khall § 129
2.11.2020
Liite nro 35.

Hallintosäännön  14  §  mukaan  kunnassa  on  omistajapolitiikka,
jonka valtuusto vahvistaa.

Omistajapolitiikassa  vahvistetaan  ne  periaatteet,  joiden  mukaan
kunta hallinnoi omaisuuttaan.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  hyväksyttäväksi  liitteen  35
mukaisen omistajapolitiikan hyväksymistä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 32
16.11.2020
Liite nro 13.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Kotisivut

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KESKI-SUOMEN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Khall § 133
2.11.2020
Liite nro 36.

Keski-Suomen  liiton  maakuntahallitus  esittää  jäsenkunnille,  että
kuntien  ja  kaupunkien  valtuustot  hyväksyisivät  liiton
perussopimuksen  muutokset  maakuntahallituksen  23.10.2020
kokouksessa hyväksymällä tavalla.

Keski-Suomen liitto toivoo, että jäsenkunnat ehtisivät käsitellä asian
valtuustoissaan  loppusyksyn  aikana  niin,  että  uusi  perussopimus
saataisiin voimaan 1.1.2021 alkaen.

Lisätietoja antaa vs. Hallintopäällikkö (  ),   (  ).(  )(at)keskisuomi.fi,
p. 040 359 1446.Jyväskylä 28.10.2020

(  ) vs. Maakuntajohtaja

Esityslistan liitteenä

Pöytäkirjanote, maakuntahallitus 23.10.2020 § 101

Ehdotus uudeksi perussopimukseksi 

Uusi ja nykyinen perussopimus rinnakkain

Laskelma uuden maakuntavaltuuston paikkamäärästä kunnittain

Laskelma  jäsenkuntien  maksuosuudesta  uudella  ja  nykyisellä
laskentatavalla 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle  liitteen  36 mukaisen
perussopimuksen hyväksymistä.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 33
16.11.2020
Liite nro 14.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Keski-Suomen liitto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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(   )  TILALLE  LUOTTAMUSTOIMIIN  UUDEN  JÄSENEN  VALITSEMINEN  JÄLJELLÄ
OLEVALLE KAUDELLE

Khall § 134
2.11.2020

Kunnanvaltuutettu (  ) on kuollut.

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.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee valita jäsenet kunnan
toimielimiin.  

Hallintosäännön  4  § mukaan  kunnanhallituksessa  on  seitsemän
jäsentä.  Jokaisella  jäsenellä  on  henkilökohtainen  varajäsen.
Kunnanvaltuusto valitsee toimielimen jäsenistä puheenjohtajan sekä
ensimmäisen  ja  toisen  varapuheenjohtajan.  Puheenjohtajan  tulee
olla kunnanvaltuutettu ja enemmistön toimielimen kaikista jäsenistä
tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kunnanvaltuusto  valitsee  kunnanhallituksen  kahden  vuoden
toimikaudeksi,  joka  alkaa  tai  päättyy  valtuutettujen  toimikauden
vaihtuessa.

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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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  tai  säätiössä,  jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa
tavanomaisesti  käsiteltävien  asioiden  ratkaisu  on  omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

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.

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.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

• valitsee kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan uuden jäsenen

• valitsee  keskusvaalilautakunnan  1.  varajäseneksi  uuden
jäsenen

• valitsee  kunnanhallitukseen  Risto  Holmin  henkilökohtaisen
varajäsenen

• valitsee  sivistyslautakuntaan   Antti  Urpilaisen
henkilökohtaisen varajäsenen

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kvalt § 34
16.11.2020

Päätös:

Valtuusto valitsi yksimielisesti

• kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan Risto Holmin

• keskusvaalilautakunnan 1. varajäseneksi Sulevi Jelosen

• kunnanhallituksen  Risto  Holmin  henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Hannu Sepposen

• sivistyslautakuntaan  Antti  Urpilaisen  henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Markku Kauppisen

Todettiin, että sosiaalidemokraattien valtuustoryhmässä ei ole enää
varajäseniä  valtuutetuiksi  määritettäväksi,  joten  valtuusto  jää
vajaalukuiseksi 14 jäsenisenä.

Tiedoksi Valitut
 Sivistysosasto

Hallinto-osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LÄMMÖNTUOTANNON TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Teknltk § 66
21.10.2020
Liite nro 18.

Kivijärven kunnalla on ollut  kaukolämpöenergian tuotantosopimus
Kivijärven  Lämpö Oy:n  kanssa  vuodesta  2003  alkaen.  Nykyinen
sopimus  on  solmittu  vuonna  2013.  Kivijärven  Lämpö  Oy  on
irtisanonut  lämmöntoimitussopimuksen  2.10.2020.  Sopimuksen
mukainen irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Kivijärven  kunnan  tulee  nyt  päättää  pikimmiten  mistä  se  tulee
vuoden  kuluttua  saamaan  kaukolämpöverkostoon  tarvittavan
energian.  Kivijärven  kunnalla  on  valmiiksi  kaavoitettu  ET-tontti
lämpökeskuksen rakentamista varten. Tontti sijaitsee Yrittäjätien ja
Kivijärventien  risteyksen  pohjoispuolella.  Kivijärven  kunnalla  on
kaukolämpöenergiatuotannon  jatkamisen  suhteen  kaksi  eri
vaihtoehtoa:

• solmia  lämpöenergian  ostosopimus  kolmannen  osapuolen
kanssa

• rakentaa  lämpökeskus  itse  ja  alkaa  tuottamaan
kaukolämpöenergiaa

Seuraavana  esitetään  kaukolämpöenergian  tuottamisen
omakustannushinta  arvioiduilla  investointikustannuksilla,  sekä
toimintasuunnitelma  ensimmäisille  toimenpiteille  hankkeessa
etenemiseksi.

Alla esitetyt hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, ellei muuta
ole erikseen mainittu.

Rakennettaessa oma lämpökeskus tulisi  siihen rakentaa 0,9 MW
biotehoa  ja  1,2  MW  öljykattilatehoa.  Bioteho  voi  olla  joko
pellettikattila tai biokattila (puuhake) tehoa.

Biokattilalämpökeskus  investointi  maksaisi  noin  1,4  M€  ja
pellettilämpökeskus  noin  0,9  M€.  Alle  1,0  MW:n
biokattilainvestointiin on tällä hetkellä mahdollista saada Business
Finlandin myöntämää harkinnanvaraista energiatukea 10 – 15 %.
Mahdollista  avustusta  ei  ole  huomioitu  tuotannon
omakustannuslaskelmissa.

Kaukolämpöverkostoon on ostettu nykyisellään noin 3.400 MWh/a.
Omatuotannon kustannukset on laskettu tälle energiamäärälle, kun
lämpöenergia  tuotetaan  95  %:sti  biopolttoaineilla  /  pelletillä  ja  5
%:sti öljyllä.

Investoitaessa  biokattilalämpökeskus,  olisi  lämpöenergian
omatuotantokustannus  noin  76  €/MWh.  Investoitaessa
pellettilämpökeskus,  olisi  lämpöenergian  omatuotantokustannus
noin 81 €/ MWh.

Suuremmasta  investointikustannuksesta  huolimatta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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biokattilalämpökeskuksella  tuotettu  energia  olisi  näistä
vaihtoehdoista  kannattavampi  vaihtoehto.  Liitteessä  nro  18 on
llämmöntuotannon toimintasuunnitelma 2020.

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  esittää  kunnanhallitukselle  ja  edelleen
valtuustolle, että: 

• Haetaan lämpökeskusinvestoinnille energiatukea.

• Kilpailutetaan  kaukolämpöenergian  tuotanto
(ostotarjouspyyntöjen  laadinta  siten,  että  kunta  vuokraa
yrittäjälle  kaavoitetun  ET-tontin  lämpökeskustontiksi).
Otetaan huomioon se, että kaukolämpöenergian tuotanto voi
jatkua nykyisessä laitoksessa.

• Mikäli  kaukolämpöenergian  tuotantoon  ei  saada
kilpailuttamalla  yrittäjää,  kilpailutetaan  biolämpökeskuksen
toimitus KVR-urakkana.

• Avustushakemuksen  laadintaan  ja  tarjouspyyntöjen
laatimiseen on varattava vuoden 2021 talousarvioon 15.000
€ ja lämmöntuotantolaitteisiin 1,4 M€.

• Tarjouspyynnöt laitetaan kyselyyn marraskuun alussa, jolloin
vertailut  voidaan tehdä joulukuun alussa.  Vertailun jälkeen
päätetään  siitä,  miten  lämpöenergiantuotanto  tullaan
jatkossa toteuttamaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Khall § 126
2.11.2020
Liite nro 33.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esityksen
hyväksymistä.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti, että tekninen osasto kutsuu Kivijärven Lämpö
Oy:n  edustajat  keskusteluihin  kunnan  kanssa  Kivijärvelle
lämpökiinteistön ostomahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Toimeksi Tekninen johtaja

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

Kvalt § 35
16.11.2020
Liite nro 15.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 31.8.2020

Khall § 112
5.10.2020

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 
31.8.2020
Ulkoinen + sisäinen

Nettomäärä-
raha

Käyttö Käyttö %

Käyttötalous

Hall. Ja elink.-osasto v. 20 466 740 191 696 41,1
Hall. Ja elink.-osasto v. 19 466 740 304 466 65,2

Sos.- ja terveystoimi v. 20 5 706 590 3 720 800 65,2
Sos.- ja terveystoimi v. 19 5 706 590 3 795 559 66,5

Sivistysosasto v. 20 2 154 420 1 245 085 57,8
Sivistysosasto v. 19 2 154 420 1 396 848 64,8

Tekninen osasto  v. 20 -217 200 -87 006 40,1
Tekninen osasto  v. 19 -217 200 -15 598 7,2

Yhteensä v. 20 8 110 550 5 070 575 62,5
Yhteensä v. 19 8 110 550 5 481 275 67,6

Rahoitusosa

Verotulot v. 20 3 702 000 2 523 389 68,2
Verotulot v. 19 3 702 000 2 253 837 60,9

Valtionosuudet v. 20 4 587 350 3 306 223 72,1
Valtionosuudet v. 19 4 587 350 3 058 460 66,7

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kvalt § 36
16.11.2020

Kunnanvaltuusto merkitsee raportin tiedokseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt § 37
16.11.2020

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut

----------

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt § 38
16.11.2020

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


