
KIVIJÄRVEN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanvaltuusto
Kokousnumero 5 / 2022

Aika    Maanantaina  12.12.2022  klo 18.00-20.01

 

Paikka Valtuustosali



KIVIJÄRVEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA

Maanantaina 12.12.2022 klo 18.00-20.01

Valtuustosali

Nro

5 / 2022

ASIA LIITE

§ 33 22 KOKOUKSEN  AVAUS  JA  LAILLISUUS  SEKÄ

PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

§ 35 23-24 SOPIMUS  KUNTIEN  KESKEN  KOSKIEN  KESKI-SUOMEN

PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOSTA

§ 36 25 KESKI-SUOMEN  VERKKOHOLDING  OY:N  JA  KESKI-

SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:N SULAUTUMINEN

§ 37 26 VUODEN  2023  TALOUSARVIO  JA  TALOUS-  JA

TOIMINTASUUNNITELMA  VUOSILLE  2024  –  2025  /

LAADINTAOHJEET

§ 38 KIIREELLISET ASIAT

§ 39 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 19.12.2022 klo 9.00-15.00

MERK. Olavi Hakkarainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu

5 / 2022 

KOKOUSAIKA Maanantaina 12.12.2022 klo 18.00 – 20.01

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Hakkarainen Olavi x Hautanen Maire

x Holm Kari x Holm Risto

x Kalmari Riku x Kauppinen Asko

- Korpi Jussi x Kotilainen Henri 

x Leppänen Erkki x Leppänen Klaus

x Leppänen Petri - Martinmäki Martti, 1. vj. Ismo 
Sääksjärvi

x Piispanen Hanne-Mari x Tobiasson Eeva-Liisa

x Urpilainen Antti

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Saren Riitta, kunnanhallituksen jäsen
Mika Vesterinen, tekninen johtaja
Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja
Janne Mäkinen, kirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 33

ASIAT § 35 - 39

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 34

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  14.12.2022
Allekirjoitukset

Riku Kalmari Kari Holm

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 19.12.2022

Virka-asema Allekirjoitus 

  Kunnanjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä Sivu

12.12.2022 59

KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt § 33
12.12.2022
Liite nro 22

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  28.11.2022 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 05.12.2022.

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 22. on nimenhuutoluettelo.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä oli 13 valtuutettua läsnä.

Martti Martinmäki oli ilmoittanut työesteestä ja Jussi Korpi oli poissa

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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esteestä ilmoittamatta.

Puheenjohtaja  kutsui  läsnä  olevan  perussuomalaisten
valtuustoryhmän  1.  varavaltuutettu  Ismo  Sääksjärven  Martti
Martinmäen tilalle.

Varavaltuutetulla  täydennetyssä  valtuustossa  oli  läsnä  14
valtuutettua.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  VALINTA

Kvalt § 34
12.12.2022

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto  valitsee  kaksi  valtuutettua  tarkastamaan  tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

Päätös:

Klaus Leppäsen ja Henri Kotilaisen vuorollaan tekemien esitysten
mukaisesti  pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Riku  Kalmari  ja  Kari
Holm.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS  KUNTIEN  KESKEN  KOSKIEN  KESKI-SUOMEN  PELASTUSLAITOS-

LIIKELAITOSTA

Khall § 140
5.12.2022
Liite 51-52

Keski-Suomen  kunnat  ovat  sopineet  yhteistoimintasopimuksella
Keski-Suomen  pelastuslaitoksen  johtokunnan  ja  sen  alaisen
liikelaitoksen  (Keski-Suomen  pelastuslaitos)  asettamisesta
alueellisen  pelastustoimen  järjestämisestä  varten.  Keski-Suomen
pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus on ollut voimassa 1.1.2004
lähtien ja se on uudistettu vuonna 2009.

Pelastustoimen  järjestämisestä  annetun  lain  mukainen
pelastustoimen  järjestämisvastuu  siirtyy  lainsäädännön  nojalla
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

Koska  kuntien  välisessä  pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksessa ei ole otettu huomioon tilannetta, jossa
pelastustoimen  järjestämisvastuu  siirtyy  lainsäädännön  nojalla
kolmannen tahon vastattavaksi, Keski-Suomen kuntien kesken on
tässä yhteydessä tarpeen sopia tietyistä asioista. 

Sovittavia asioita ovat muun muassa Keski-Suomen Pelastuslaitos-
liikelaitoksen,  sen  johtokunnan  ja  virkojen  lakkauttaminen,
sopijakuntien vastuu yhteistoimintasopimuksen mukaisten tehtävien
hoitamisessa mahdollisesti  aiheutuvien vahinkojen kustannuksista
ja  muista  mahdollisista  maksuvelvoitteista,  tilivuoden  2022
tilinpäätöksen  ja  vuonna  2023  tehtävän  taloudellisen
loppuselvityksen  käsittely  sekä  taloudellisen  loppuselvityksen
osoittaman yli- tai alijäämän jyvittäminen kuntien kesken. 

Lisäksi  sovitaan  yhteistoimintasopimuksessa  määriteltyjen
tehtävien  hoitamisen  ja  yhteistoimintasopimuksen  voimassaolon
päättymisestä  huomioiden  yhteistoimintaan  ja
yhteistoimintasopimukseen  perustuvien  vastuiden  ja  velvoitteiden
loppuun  suorittaminen  sopimuksessa  tarkemmin  määritellyn
mukaisesti. 

Liitteenä 51 on pelastustoimen yhteistoimintasopimus 2009.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto hyväksyy liitteenä 52 olevan sopimuksen Keski-
Suomen pelastuslaitos-liikelaitoksesta
- sopimukseen voidaan tehdä allekirjoitusvaiheessa teknisluonteisia
korjauksia ja täydennyksiä

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kvalt § 35 
12.12.2022 :
Liite 23-24

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi           Kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Khall §  141
05.12.2022
Liite 53

KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N JA KESKI-SUOMEN 
VALOKUITUVERKOT OY:N SULAUTUMINEN

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n puheenjohtaja kirjoittaa:

Keski-Suomen Verkkoholding Oy on kuntien omistama yhtiö, joka
100 %:n tytäryhtiönsä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n kautta
rakentaa  ja  hallinnoi  omistajakuntiensa  alueella  olevia
valokuituverkkoja ja tuottaa niiden yhteydessä tarvittavia palveluita.

Sulautuminen 
Yhtiörakenteen  rahoitusta  aikanaan  suunniteltaessa  päädyttiin
konsernirakenteeseen,  jossa  kuntien  omistus  toiminnalliseen
yhtiöön  järjestettiin  holdingyhtiön  kautta.  Järjestelyn  taustalla  oli
ajatus,  jossa  hankkeen  rahoitus  järjestetään  ulkopuolisen
rahoittajan  kautta.  Yhtiöiden  toimintaympäristö  on  kuitenkin
muuttunut  merkittävästi  perustamisajankohdasta.  Tämän  päivän
operatiiviseen toimintamalliin holdingyhtiörakenne on tarpeeton ja
se lisää hallinnollisia  kustannuksia tuomatta mitään toiminnallista
lisäarvoa.  Yhtiöiden  hallintorakennetta  pohdittaessa  ovat
molempien  yhtiöiden  hallitukset  tulleet  johtopäätökseen,  että
tarvetta erilliselle konsernirakenteelle ei enää ole ja toiminnallisesti
sekä  taloudellisesti  on  kustannustehokkainta  yhdistää  yhtiöiden
toiminta. Keski-Suomen Verkkoholding Oy omistaa Keski-Suomen
Valokuituverkot  Oy:n  100  %:sti,  joten  yhdistäminen  on
tarkoituksenmukaisinta  suorittaa  osakeyhtiölain  mukaista
tytäryhtiösulautumismenettelyä  käyttäen,  jossa  Keski-Suomen
Valokuituverkot  Oy  sulautuu  emoyhtiöönsä  Keski-Suomen
Verkkoholding Oy:öön.

Osakeyhtiölain  mukainen  sulautuminen  on  niin  kutsuttu
yleisseuraanto, jossa sulautuvan yhtiön varat ja velat sekä vastuut
ja  velvoitteet  siirtyvät  sellaisenaan  vastaanottavalle  yhtiölle.
Sulautumismenettelystä  on  säädetty  osakeyhtiölain  16  luvussa.
Mikäli sulautuminen tehdään elinkeinoverolain 52b §:n mukaisesti,
sulautuvan  yhtiön  ei  katsota  verotuksessa  purkautuvan  eli
sulautuminen on tällöin veroneutraali  toimenpide. Sulautumisessa
kaikki  Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toiminta siirtyisi  Keski-
Suomen Verkkoholding Oy:lle. Samassa yhteydessä Verkkoholding
Oy:n  nimi  muutetaan  (tai  se  rekisteröi  aputoiminimen)  Keski-
Suomen Valokuituverkot Oy:ksi. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n
hallituksen  ja  KeskiSuomen  Valokuituverkot  Oy:n  hallituksen
yhdessä laatiman sulautumissuunnitelma on liitteenä 1.

Saneerausohjelman muutos 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:llä on voimassa oleva 31.12.2020

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Pohjanmaan  käräjäoikeuden  vahvistama  yrityssaneerausohjelma.
Mahdollisesta  sulautumisesta  on  oltu  yhteydessä
saneerausmenettelyn valvojaan, asianajaja Jussi Laakkoseen, joka
omalta osaltaan on hyväksynyt sulautumissuunnitelman ja laatinut
ehdotuksen  Pohjanmaan  käräjäoikeudelle  saneerausohjelman
muuttamisesta siltä osin,  kun saneeraus- ja sulautumismenettelyt
sitä  edellyttävät.  Saneerausohjelman muutosehdotus on  liitteenä
2.  Saneerausohjelman  muutokseen  liittyvissä  laskelmissa  on
päädytty  lopputulokseen,  että  sulautuminen  parantaa  Keski-
Suomen Verkkoholding Oy:n maksukykyä ja sulautuminen on siltä
osin  perusteltua.  Järjestelyn  myötä  yhtiöllä  on  paremmat
mahdollisuudet suoriutua saneerausohjelmasta. 

Sulautuminen kuntaomistajan ja velkojan näkökulmasta

Omistajakunnat  ovat  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  ainoita
saneerausohjelman  mukaisia  velkojia.  Sulautuminen  tai
saneerausohjelman  muutos  ei  muuta  saneerausohjelman
maksuohjelmaa.  Sulautumisella  parannetaan  yhtiön  selviytymistä
saneerausohjelmasta. 

Omistajakuntien  saatavien  vakuutena  on  nyt  Keski-Suomen
Valokuituverkot  Oy:n  luovuttamat  yrityskiinnitykset.
Yrityskiinnitykset  siirtyvät  emoyhtiön  vastattavaksi  samalla  kun
liiketoimintakin eli kiinnitykset seuraavat tosiasiallista liiketoimintaa.
Näin ollen niiden vakuusarvon voitaneen katsoa säilyvän ennallaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden 13.11.2020 antamassa ratkaisussa,
taltio nro 4221, on selvitysten johtopäätöksissä todettu, että Multian
kunnan antamaa takausta,  Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja
Keski-Suomen  Valokuituverkot  Oy:n  perustamista  sekä
Kuntarahoitus Oyj:ltä otetun lainan nostamista ja antamista Keski-
Suomen  Valokuituverkot  Oy:n  toiminnan  rahoitukseksi  voidaan
tarkastella  yhtenä  kokonaisuutena.  Tästä  voitaneen
johtopäätöksenä  todeta,  että  tarkasteltaessa  nyt  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  ja  Keski-Suomen  Valokuituverkot  Oy:n
yhdistymistä, voidaan niitä tarkastella kuntien näkökulmasta yhtenä
kokonaisuutena ja siten vaikka tytäryhtiön varallisuus siirtyy emon
velkojen kattamiseksi, ei se kuitenkaan kokonaisuutena muuta niin
omistajakuntien  asemaa  julkisen  sektorin  toimijana  yhtiön
omistajana,  kun  niiden  asemaa  yhtiön  velkojina.  Sulautumisen
yhteydessä ei synny uutta taloudellista tukea yhtiöille ja toisaalta ei
myöskään  tapahdu  saneerausohjelmasta  poikkeavaa  velkojen
anteeksiantoa.  Kun yhtiöitä  tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena,
voidaan  todeta,  että  tässäkään  kohdin  ei  yhtiön  näkemyksen
mukaan  järjestelyyn  liity  omistajakuntien  taholta  kiellettyä
valtiontukea yhtiölle.  Liitteenä 3 on Keski-Suomen Verkkoholding
Oy  pyytämä  asiantuntijalausunto,  sisältyykö  mahdolliseen

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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sulautumiseen  sellaisia  elementtejä,  jotka  tulisi  ottaa  huomioon
tulkittaessa  kielletyn  valtiontuen  säännöksiä.  Lausunnon  mukaan
suunniteltu  sulautuminen  ei  sisällä  sellaisia  elementtejä,  joissa
muodostuisi kuntien antamaa taloudellista tukea yhtiölle.

Osakeyhtiölain  mukaan  tytäryhtiösulautumisesta  voitaisiin
vastaanottavassa  yhtiössä  päättää  hallitustasolla.  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  hallitus  on  kuitenkin  linjannut,  että  hallitus
siirtää  asiasta  päättämisen  yhtiökokoukselle,  jotta  jokaista
omistajakuntaa kuullaan riittävästi  ja että  kukin omistajakunta voi
itsenäisesti päättää, hyväksyykö se sulautumisen ja siihen liittyvät
oheistoimenpiteet. Ennen asian viemistä yhtiökokouskäsittelyyn on
kuitenkin  syytä  saada  varmuus  siitä,  että  kaikki  osakkaat
hyväksyvät suunnitellun järjestelyn. 

Osakassopimuksen päivittäminen 

Alkuperäinen  osakassopimus  on  vuodelta  2014  ja  se  on  tehty
yhtiön perustamistilanteeseen ja siihen on tehty vähäisiä muutoksia
omistajien  lisääntyessä.  Sopimuksen  tarkoituksena  on  ollut
määritellä  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  rooli  holding
muotoisena  konsernin  emoyhtiönä,  jonka  ainoa  toiminnallinen
tarkoitus  on  ollut  omistaa  Keski-Suomen  Valokuituverkot  Oy:tä.
Sopimuksessa  on  myös  määritelty  omistajakuntien  takaajaroolia
yhtiön  rahoitukseen  liittyen.  Sittemmin  omistajakuntien  asema
yhtiöön nähden  on  merkittävästi  muuttunut,  ja  ne  ovat  siirtyneet
takaajista  rahoittajiksi.  Lisäksi  nyt  suunniteltu  sulautuminen
muuttaisi merkittävässä määrin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n
toiminnallista roolia sen muuttuessa holdingyhtiöstä operatiiviseksi
toimijaksi. Nykyisen osakassopimuksen taustatekijät ovat siten osin
jo  muuttuneet  ja  mahdollisen sulautumisen myöstä ne muuttuvat
merkittävästi erityisesti yhtiön toiminnalliseen rooliin liittyen. Keski-
Suomen  Verkkoholding  Oy:n  hallitus  on  laatinut  päivitetyn
osakassopimusehdotuksen  (luottamuksellinen),  joka  on  tämän
kirjeen liitteenä 4.

Lopuksi 

Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n  hallitus  on  linjannut,  että
sulautumishanketta  voidaan  viedä  eteenpäin  vain  siinä
tapauksessa, että kaikki  omistajakunnat hyväksyvät sulautumisen
ja siihen liittyvät yhtiön hallintoon ja osakassopimukseen tehtävät
päivitykset.  Lisäksi  sulautumisen  edellytys  on,  että  kaikki
pantinhaltijat  hyväksyvät  yrityskiinnitysten  siirtymisen  emoyhtiön
vastuulle. Hallinnollisesti prosessiin on tarkoituksenmukaista ryhtyä
vasta  sen  jälkeen,  kun  kaikilta  osakkailta  on  saatu  suostumus
järjestelyyn. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Jotta  suunniteltu  järjestely  voidaan  käynnistää,  Keski-Suomen
Verkkoholding  Oy:n  hallitus  pyytää  omistajakunnilta  päätöksiä
suunniteltuun järjestelyyn liittyen. 

Keski-Suomen Verkkoholding Oy esittää omistajakunnilleen, että: 

-  ne  hyväksyvät  laaditun  sulautumissuunnitelman  sisällön  ja
ohjeistavat  yhtiökokousedustajaa  hyväksymään
sulautumissuunnitelman,
- hyväksyvät päivitetyn osakassopimuksen,
-  hyväksyvät  pantinhaltijoina  sulautumissuunnitelman  mukaisesti
yrityskiinnitysten siirtymisen Keksi-Suomen Valokuituverkot Oy:ltä,
Y  2556709-7,  Keski-Suomen  Verkkoholding  Oy:n,  Y  2619754-2,
vastattaviksi,
-  hyväksyvät  esitetyn  saneerausohjelman  muutoksen.  

Yhtiö toivoo, että omistajakuntien päätökset olisivat yhtiön tiedossa
31.12.2022 mennessä.

Liite 1 Sulautumissuunnitelma
Liite 1.1 Päivitetty yhtiöjärjestys
Liite 1.2 Taseiden yhdistyslaskelma
Liite 2 Päivitetty saneerausohjelma 
Liite  2.1   Pohjanmaan  käräjäoikeuden  päätös  20/44611
saneerausohjelman vahvistamisesta
Liite 3 Asiantuntijalausunto
Liite 4 Päivitetty osakassopimus ( ei-julkinen)
Liite 5 Hyväksyntälomake saneerausohjelman muutokselle

Ehdotus:Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

- merkitsee tiedoksi sulautumissuunnitelman ja toteaa sulautumisen

kuuluvan yhtiöiden hallitusten toimivaltaan

- ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiöjärjestyksen

- päättää solmia osakassopimuksen

-  merkitsee  tiedoksi  yrityskiinnitysten  siirtyvän  sulautuvan  yhtiön
mukana vastaanottavan yhtiön vastattavaksi yleisseuraantona

-  hyväksyy  saneerausohjelman  valvojan  ehdotuksen
saneerausohjelman  muutokseksi  ja  valtuuttaa  kunnanjohtajan
allekirjoittamaan  käräjäoikeudelle  toimitettavan
hyväksymisasiakirjan saneerausohjelman muuttamiseksi

-  toteaa  ottaen  huomioon  liitteenä  olevan  lausunnon
valtiontukiarvioinnista ja  sen, että sulautuminen perustuu yhtiöiden
hallitusten  yhtäpitäviin  päätöksiin,  ettei  sulautuminen  sisällä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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valtiontukea . Liite 53

Päätös:

Erkki  Leppänen  poistui  esteellisenä  kokoushuoneesta  asian
käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. vpj. Martti Martinmäki. 

Kunnanhallitus  hyväksyi  yksimielisesti  päätösehdotuksen
puheenjohtajan selostuksen perusteella. 

__________________

Kvalt § 36
12.12.2022
Liite nro 25

Päätös:

Erkki  Leppänen  jääväsi  itsensä  ja  poistui  paikaltaan  käsittelyn
ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi           Yhtiökokousedustaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 
2024 – 2025 / LAADINTAOHJEET

Khall § 108
5.9.2022
Liite nro 40

Vuoden  2023  päävastuualueittaisen  talousarvioraamin  laatimisen
taustalla  on  kuntatalouden  kehitysarvio  lähivuosille  ja  valtion
vuoden 2023 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 2021 Kivijärven kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. 

Kunnanjohtaja:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa  vuoden  2023  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden  ulkoisten  käyttötalouden  nettomenojen
raamiksi seuraavaa: 

hallinto-osasto    481 000 €
sosiaali- ja terveystoimi               154 €
sivistysosasto   1 610 000 €
tekninen osasto    168 000 €
Yhteensä      2 413 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on  + 688 830 euroa. 

2. että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa
vuosille  2023  -  2025  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja
taloudellisia),  toimenpiteitä  tavoitteisiin  pääsemiseksi  sekä
mittareita,

3. että laadinta-aikataulu on seuraava:
  05.09.2022 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet 

  03.10.2022 osastojen esitykset kirjanpitäjälle

  17.10.2022 valtuuston talousarvioiltakoulu        

                    07.11.2022 osastojen talousarvioesittelyt 

kunnanhallitukselle

14.11.2022 valtuustokäsittely veroprosentit

 05.12.2022 kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle

12.12.2022 valtuustokäsittely talousarvio

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi               Osastot

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

Khall § 133
07.11.2022
Liite 49

Yttmk § 8
21.11.2022
Liite 5

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus käy läpi talousarviovalmistelua vuodelle 2023.

Päätös:

Kunnanhallitus kävi läpi talousarviovalmistelun tämän vaiheen.

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

Yt-toimikunnalle  jaettiin  versio  talousarvios-  ja  talous-  ja
toimintasuunnitelmasta sekä koonnos keskeisistä talousluvuista.

Ehdotus:

Toimikunta tutustuu talousarvioehdotukseen.

Päätös:

Yt-toimikunnalla ei ollut huomauttamista talousarvioehdotukseen.

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

Khall § 149
05.12.2022
Liite  58

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2023 talousarvion sekä
talous-  ja  toimintasuunnitelman  vuosille  2024-2025  hyväksymistä
liitteen 58 muodossa.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hanne-Mari Piispanen poistui klo 20.17.
__________________

Kvalt § 37    Päätös:
12.12.2022    Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

   Tiedoksi             Osastot
Liite 26

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIIREELLISET ASIAT

Kvalt §  38
12.12.2022

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kvalt §  39
12.12.2022

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


	

