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LAILLISUUS JA 
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§ 43

ASIAT § 45 - 52

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 44

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Jussi Korpi Jukka Hertteli

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 30.09.2021
Allekirjoitukset

Risto Holm Minna Kainulainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 4.10.2021 

Virka-asema Allekirjoitus 

Tekninen johtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 43
28.09.2021

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:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Teknltk § 44
28.09.2021

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  Risto  Holmin  ja  Minna  Kainulaisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ TALOUSARVIOSTA 
VUODELLE 2022

Teknltk § 45
28.09.2021
Liite 17

Sydän-Suomen  jätelautakunta  on  varannut  jäsenkunnilleen
mahdollisuuden  antaa  yhteistoimintasopimuksen  mukaisesti
lausunto  jätelautakunnan vuoden 2022 talousarviosta.  Lausuntoa
pyydetään 11.10.2021 mennessä.

Tällä hetkellä jätelautakunnassa on 12 kuntaa, joiden jätehuollon
viranomaistehtävät  hoidetaan  kokonaisuudessaan.  Viitasaaren  ja
Pihtiputaan  viranomaistehtävien  hoito  siirtyi  kokonaisuudessaan
1.2.2021 alkaen yhteisen lautakunnan hoidettavaksi. Hankasalmen,
Pihtiputaan, ja Viitasaaren kuljetusjärjestelmätarkastelu sekajätteen
osalta saatetaan loppuun ensi vuonna. Myös jätehuoltomääräysten
vahvistaminen jää ensi vuodelle.

Petäjäveden  ja  Multian  lieterekisteriä  aletaan  koota  maltillisesti
loppuvuonna  2021,  ja  realistinen  tavoite  aloittaa  seuranta  on
aikaisintaan  vuoden  2023  alussa.  Lietehuollon  kulut  on  arvioitu
vuodelle  2022  olevan  noin  kolmasosa  kaikista  jätehuollon
viranomaiskuluistaja  on  näin  ollen  merkittävä.  Lietehuollon  kulua
tulee lieterekisterin kokoamisen lisäksi, tyhjennysten toteutumisen
seurannasta  sekä  lietteenkuljetusjärjestelmätarkastelun
toteuttamisesta Kannonkoskelle, Karstulaan, Kinnulaan, Kivijärvelle
ja Saarijärvelle. 

Vuonna  2022  on  tavoitteena  edelleen  edistää  biojätehuoltoa  ja
biojätteen erilliskeräystä.  Jätelautakunta  linjasi  11.  6.  2019 §:ssä
29, että biojätteen keräystä tulee tehostaa. Osana tätä, jatketaan
vuonna 2022 kompostitarkastusten tekemistä alueella.

Jätelautakunnan  talousarvioesityksen  mukaan  vuodelle  2022
kokonaiskulut ovat 135 872 , josta jätelautakunnan henkilöstökulut
ovat 5 600 ja viranomaistoiminnan henkilöstökulut ovat noin 96 622
(pl. virka-ja koulutusmatkatja matkakorvaukset). Muiden jätehuollon
kulujen on yhteensä arvioitu olevan noin 33 650 . Nämä koostuvat
lain edellyttämistä kuulutuksista ja ilmoituksista,  joiden kulut  ovat
huomattavat, koska ilmoitukset on julkaistava kaikkien jäsenkuntien
paikallislehdissä.  Myös  laitteistojen  ja  ohjelmistojen  lisenssit  ja
ylläpito aiheuttavat myös lautakunnalle huomattavia kustannuksia.
Loput  kulut  koostuvat  postipalveluista,  huoneiden  vuokrista  sekä
henkilöstön  koulutuksesta.  Kunnilta  pyydetään  lausuntoja
jätelautakunnan  talousarviosta  ja  tarvittaessa  asia  tuodaan
uudelleen käsittelyyn. 

Lausuntopyyntö, jossa mukana kuvaukset toiminnan suunnittelusta
vuodelle 2021 on liitteenä nro 17.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan, että Kivijärven kunnalla ei
ole huomautettavaa talousarviosta vuodelle 2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sydän-Suomen jätelautakunta

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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BIOPOLTTOAINEIDEN TOIMITUKSEN TARJOUSTEN KÄSITTELY

Teknltk § 46
28.09.2021
Liite 18

Kivijärven  kunta  tuottaa  kaukolämpöenergian  Kivijärven  kunnan
kaukolämpöverkostoon.  Kaukolämpöenergian  vuotuinen  tuotanto
kaukolämpöverkostoon  on  noin  3.500  MWh/  a.
Kaukolämpöenergian  tuotannossa  voidaan  polttoaineena  käyttää
metsähaketta,  palaturvetta  ja  muita  puupohjaisia  polttoaineita.
Polttoainetoimituksista  laaditaan  tämän tarjouspyynnön mukainen
toimitussopimus.  Tarjous  tulee  antaa  toimitussopimuksen
mukaisesti  tämän  tarjouspyynnön  liitteenä  olevalla  kaavakkeella.
Tilaaja  pidättää  oikeuden  jakaa  polttoaineen  toimitusmäärät
osatoimituksiin.  Ensimmäiset  biopolttoainetoimitukset  tulisi
lämpökeskukselle  toimittaa  viikolla  39/2021  (syyskuun  viimeinen
viikko). 

Toimittajalta  pyydettiin  metsähaketta,  muuta  puupohjaista
polttoainetta  ja  palaturvetta  tarjouspyynnön  mukaisesti  tilaajan
käyttöön.  Palaturpeen  osuus  käytettävästä  vuotuisesta
polttoaineesta voi  olla maksimissaan 30 %. Lopullinen vuotuinen
energiamäärä  seuraa  lämpökeskuksen  vuosittain  toteutuvaa
polttoainetarvetta.  Vuotuinen tarve 3,3 – 4,0 GWh on arvio,  joka
perustuu  liittyjien  nykyisiin  toteutuneisiin  kulutuksiin.  Osan
vuotuisesta  energiatarpeesta  tilaaja  voi  tuottaa  huippu-  ja  vara-
ajankattilalla,  jonka  polttoaineena  on  kevytöljy.  Polttoaineella
tuotetun lämpöenergian arvonlisäveroton hinta (€/ MWh) annetaan
ajalle  20.9.2021  –  30.9.2023.  Hinta  ilmoitetaan  biokattilan
energiamittarissa,  jonka  lukemien  perusteella  laskutus  ja
maksaminen tapahtuvat. (Biokattilan laskennallinen hyötysuhde on
talvikaudella 87 % ja kesäkaudella 80 %).

Tarjouspyynnön mukainen tarjous oli  jätettävä 2.9.2021 klo 14.00
mennessä  sähköpostiosoitteeseen:  jukka.hertteli@kivijarvi.fi
Viitekenttän merkintä: ”Biopolttoainetarjous 2021”. 

Tarjouksen  tulee  olla  voimassa  kolme  kuukautta  viimeisestä
jättöpäivästä. Kivijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä
tai  hylätä kaikki  tarjoukset  tai  hyväksyä tarjoukset  osatarjouksina
ilman seuraamuksia, sekä solmia polttoaineen toimitussopimuksen
usean  eri  toimittajan  kanssa  eri  polttoaineista,
polttoaineyhdistelmistä ja toimitusmääristä. 

Polttoainetoimitusten  tarjousvertailu  ja  sopimusluonnokset  ovat
liitteessä 18.

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  päättää,  että  otetaan  Kivijärven
Rakennuspalvelu Oy:ltä heillä oleva polttoaine heti toimituskauden
alkuun, jonka jälkeen polttoainetoimittajaksi  valitaan Turve Botnia
Oy. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN SEURANTARYHMÄN EDUSTAJAT 9/2021 – 5/2025

Teknltk § 47
28.09.2021

Kivijärven  säännöstelyn  tarkistamissuunnittelun  aikana  päätettiin,
että Kivijärven säännöstelyn lupamuutoksen voimaantulon jälkeen
perustetaan  eri  intressitahoista  koostuva  ryhmä,  jonka
tarkoituksena  on  toimia  neuvoa  antavana  elimenä  Kivijärveä
säännösteltäessä. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti yhden kerran
vuodessa.

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  valitsee  Kivijärven  säännöstelyn
seurantaryhmään  vuosille  9/2021  –  5/2025  varsinaisen
kokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan.

Päätös:

Tekninen  lautakunta  valitsee  Kivijärven  säännöstelyn
seurantaryhmään  vuosille  9/2021  –  5/2025  varsinaiseksi
kokousedustajaksi  teknisen johtajan ja  hänelle  henkilökohtaiseksi
varaedustajaksi Jussi Korven.

Tiedoksi   Varsinainen  kokousedustaja,  sekä  varaedustaja
                      Keski-Suomen ELY-keskus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN OSAKASKUNTIEN 
KOKOUKSIIN 9/2021 – 5/2025

Teknltk § 48
28.09.2021

TasaAL  4  a  §   Julkisen  hallinnon  ja  julkista  valtaa  käyttävien
toimielinten kokoonpanosta säädetään:

”Valtion  komiteoissa,  neuvottelukunnissa  ja  muissa  vastaavissa
toimielimissä  sekä  kunnallisissa  että  kuntien  välisen
yhteistoiminnan  toimielimissä  lukuun  ottamatta  kunnanvaltuustoja
tulee  olla  sekä  naisia  että  miehiä  kumpiakin  vähintään  40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella
taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto,
johtokunta  tai  muu  luottamushenkilöistä  koostuva  johto-  tai
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että
miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten  ja  kaikkien  niiden  tahojen,  joita  pyydetään
nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin,
tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta valitsee Heinolahden, Kivijärven, Jauhoniemen
sekä  Kuivaniemen  osakaskuntien  kokouksiin   vuosille  9/2021  –
5/2025  varsinaisen  kokousedustajan  ja  hänelle  henkilökohtaisen
varaedustajan.

Päätös:

Tekninen lautakunta valitsee Heinolahden, Kivijärven, Jauhoniemen
sekä  Kuivaniemen  osakaskuntien  kokouksiin   vuosille  9/2021  –
5/2025 varsinaiseksi kokousedustajaksi Antti  Urpilaisen ja hänelle
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Minna Kainulaisen.

Tiedoksi    Valitut osakaskuntien kokousedustaja sekä 
                  varaedustaja
                  Heinolahden, Kivijärven, Jauhoniemen sekä 
                  Kuivaniemen osakaskunta                   

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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POLTTOÖLJYN TOIMITTAJAN VALINTA KIVIJÄRVEN KUNNAN 
LÄMPÖLAITOKSELLE

Teknltk § 49
28.09.2021
Liite 19

Lämpökeskusessa on 0,9 MW biotehoa ja 1,2 MW öljykattilatehoa.
Öljykattilalla  tuotetaan  lämpöä  kaukolämpöverkkoon  mm.
biokattilan häiriötilanteiden aikana.

Polttoöljysäiliön tilavuus on 20 000 litraa. Ensimmäinen toimitus on
sovittu tiistaille 28.09.2021. Ensimmäisen toimituserän suuruus on
19  000  litraa.  Talvilaadun  polttoöljyn  toimittamisesta  on  otettu
tarjous kahdelta toimittajalta.

Liite 19 lisätään pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa.

Tekninen johtaja:

Valitaan talvilaatuisen polttoöljyn toimittajaksi Oy Teboil Ab hintaan
1,0209 €/l. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi    Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNTALAISALOITE SÄÄNKESTÄVIEN PENKKIPÖYTÄRYHMIEN HANKINNASTA

Teknltk § 50
28.09.2021

Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 1.9.2021

Aloitteen julkaisupäivämäärä 2.9.2021

Aloite poimittuna Kuntalaisaloite.fi palvelusta:

Koulun pihassa,kirsikkapuistossa ja satamassa sekä satamatorilla
on käytössä kaksi penkkipöytä ryhmää (tietojen mukaan).
 
Toiveena olis torille 2 omaa ryhmää jotka saisi olla koko ajan siellä.
(ei  siirretäisi  välillä  pois).Tämä  toive  on  torin  käyttäjiltä.  

Kaiken kaikkiaan sijoitus paikat ryhmille: 
Koulun pihaan 1-2 ryhmää 
Kirsikkapuistoon meidän mökin luokse 1 
Satamaan 1 
Torille 2 

Eli 3-4 ryhmän vaje 

Säästäisimme näin  laitosmiesten aikaa,  koska  he kuskaavat  nyt
autolla ja peräkärryllä ryhmiä edestakaisin.

Olemasa  olevat  ryhmät  ovat  käyttäjien  mielestä  hyviä.  Eli  toive
saada samanlaisia. 

Tekninen johtaja:

Varataan  vuoden  2022  talousarvioon  määräraha
penkkipöytäryhmien hankintaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Teknltk § 51
28.09.2021

Saapuneet  kirjeet  ja  tiedoksiantoasiat  20.08.  -  28.09.2021
väliseltä ajalta.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Teknltk § 52
28.09.2021

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön
11  §  mukaan  lautakunnan  alaisen  viranomaisen  on  ilmoitettava
lautakunnalle  tekemistään  ottokelpoisista  päätöksistä  lukuun
ottamatta  asioita  tai  asiaryhmiä,  joista  lautakunta  on  ilmoittanut,
ettei se käytä otto-oikeuttaan. Henkilöstöhallinto-ohjeen mukaisesti
henkilöstöpäätöksistä  annetaan  toimielimille  tiedoksi  vain
työhönottamis-,  palkkaus-  ja  irtisanomispäätökset  sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.

Teknisen  johtajan  tekemät  viranhaltijapäätökset  ovat  nähtävänä
kokouksessa. 

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Viranhaltijapäätöksiä ei ollut. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


