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KOKOUSAIKA Tiistaina 18.10.2022 klo 18.00 – 20.02

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Korpi Jussi, pj. Kauppinen Asko, vj.

x Urpilainen Antti, I vpj. Urpilainen Jari, vj.

x Leppänen Petri, 2. vpj. Leppänen Miika, vj.

x Holm Risto Hautanen Maire, vj.

x Kainulainen Minna Seppälä Pirjo, vj.

x Karstinen Orvokki Sarén Riitta, vj.

x Tobiasson Eeva-Liisa Kotilainen Henri, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

- Martti Martinmäki, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

---------
Vesterinen Mika, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 49

ASIAT § 51 - 52

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 50

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Jussi Korpi Mika Vesterinen

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 21.10.2022
Allekirjoitukset

Petri Leppänen Risto Holm

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 24.10.2022 

Virka-asema Allekirjoitus 

Tekninen johtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 49
18.10.2022

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  80  mukaan  kokouskutsun
antaa  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja  paikka sekä käsiteltävät  asiat.  Kokouskutsussa on mainittava,
mitä  toimielimen  päätöksentekotapaa  noudatetaan  kunkin  asian
kohdalla.

Esityslista,  joka  sisältää  selostuksen  käsiteltävistä  asioista  ja
ehdotukset  toimielimen  päätöksiksi,  lähetetään  kokouskutsun
yhteydessä,  jolleivat  erityiset  syyt  ole  esteenä.  Jos  esityslistalla,
liitteissä  tai  oheismateriaalissa  on  salassa  pidettäviä  tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. 

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät  tiedot  sekä  henkilötiedot,  joihin  ei  liity
tiedottamisintressiä.  Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan
poistaa  yksittäisiä  kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä
tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei
julkisteta  ennen  päätöksentekoa.  Esityslistan  liitteitä  julkaistaan
verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden
tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  84  mukaan Toimielimen
jäsenen  on  kutsuttava  varajäsen  sijaansa,  mikäli  hän  ei  pääse
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai
esteen  vuoksi  ei  voi  osallistua  jonkin  asian  käsittelyyn,  hän  voi
kutsua  varajäsenen  yksittäisen  asian  käsittelyyn.  Myös
puheenjohtaja,  esittelijä  tai  toimielimen  sihteeri  voivat  toimittaa
kutsun  varajäsenelle.  Muu  toimielin  kuin  valtuusto  on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

Tekninen johtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Teknltk § 50
18.10.2022

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98  Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.
Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta valitsee Petri Leppäsen ja Risto Holmin tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN OSASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Teknltk § 47
4.10.2022
Liite nro 26

Kuntalain  mukaisesti  valtuuston  on  vuoden  loppuun  mennessä
hyväksyttävä  kunnalle  seuraavaksi  kalenterivuodeksi  talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma  kolmeksi  tai  useammaksi  vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.

Kunnanhallitus  on  kokouksessaan  05.09.2022  antanut  vuoden
2023 talousarvion laatimista varten seuraavat ohjeet:

Kunnanhallitus päättää 

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

hallinto-osasto     481 000 €
sosiaali- ja terveystoimi 54 €
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 talousarvioesitykset 

kunnanhallitukselle 
• 14.11.2022  kunnanvaltuustokäsittely veroprosentit
• 5.12.2022 kunnanhallituksen talousarvioesitys 

valtuustolle
• 12.12.2022 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

18.10.2022 96

Tekninen johtaja:

Lautakunta  hyväksyy  teknisen  osaston  alustavan
talousarvioehdotuksen 2023 käyttötalouden ja investointien osalta
ja esittää sitä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TAAJAMA-ALUEEN RAJAN SIIRTÄMINEN 

Teknltk § 52
18.10.2022
Liite nro 28

Kivijärven kunta on hakenut liittymislupaa asemakaavan mukaisen
liittymän rakentamiseksi  maantie  58:lle  teollisuusalueelle  kulkuun
(Lukkarinkalliontie).

ELY-keskus  on  asettanut  liittymisluvan  (liittymisen)  ehdoksi,  että
Kivijärven kunta siirtää nykyisen taajama-alueen rajan maantiellä
58 Lukkarinkallion asemakaava-alueen koillisrajan kohdalle.

Taajamamerkki  siirretään  taajama-alueen  uudelle  rajalle,  jolloin
taajamamerkin mukainen nopeusrajoitus 50 km/h tulee voimaan.

Tekninen johtaja:

Esitän,  että  Kivijärven kunta päättää siirtää taajama-alueen rajan
esitettyyn kohtaan Lukkarinkallion asemakaava-alueen koillisrajalle
ja siirtää taajamamerkin (yt. Destia) taajaman uudelle rajalle. 

Päätös:

Taajama-alueen  siirtäminen  hyväksyttiin  yksimielisesti  esityksen
mukaisena.

Tiedoksi: ELY-keskus (kirjaamo)

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


