JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään Jämi Areenalla tiistaina 20.3.2018 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
9 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
10 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2018
11 § Valtuuston kokousten koolle kutsuminen vuonna 2018
12 § Eron myöntäminen luottamustoimista/Johanna Lahti
13 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-12 kk 2017 ja
tilinpäätösjärjestelyt
14 § Korkeamäki –tilan myynti
15 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
16 § Asiakokonaisuuksien hallinnan kartoitus kunnan organisaatiossa
17 § Itsenäisen kirjanpitäjän virkanimikkeen muuttaminen talouspäälliköksi
18 § Talouspäällikön virka
19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 23.3.2018 kello 9.00 - 11.00.

Jämijärvellä 13.03.2018

Matti Leppihalme
valtuuston I varapuheenjohtaja

Jämijärven kunta
Kunnanvaltuusto
Kokoustiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2018
Laatimispäivämäärä: 13.3.2018

Aika

Tiistai 20.3.2018 kello 19.00

Paikka

Jämi Areena, kahvio

Käsiteltävät asiat
8§
9§
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §
18 §
19 §
20 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018
VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2018
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA / JOHANNA LAHTI
SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI
1-12 KK 2017 JA TILINPÄÄTÖSJÄRJESTELYT
KORKEAMÄKI -TILAN MYYNTI
TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
ASIAKOKONAISUUKSIEN HALLINNAN KARTOITUS KUNNAN
ORGANISAATIOSSA
ITSENÄISEN KIRJANPITÄJÄN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN
TALOUSPÄÄLLIKÖKSI
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme

KIRSI VIRTANEN
Kirsi Virtanen

9
9
10
11
12
13
14
15
17
20
21
23
24

Jämijärven kunta
Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2018
20.03.2018 kello 19.00 – 20.19
Valtuuston kokoushuone
Alarotu Antti
Gallen-Kallela Hilkka
Jokela Satu
Koivumäki Anu
Koivunen Josefiina
Kotaoja Kristiina
Salminen Mikko
Lehmussalmi Riina
Pihlajamäki Reijo
Lähteenmäki Antti
Mansikkamäki Raimo
Huhtaniemi Jarmo
Leponiemi Seppo
Seppälä Olli
Sorvali Timo
Uusi-Rasi Ari
Vallila Riku
Kujansuu Anneli
Leppihalme Matti
Mäkelä Pentti
Rudenberg Erkki
Kirsi Virtanen
Rolf Björkman
Jonna Haavisto
Pirjo Keskinen
Riikka Koivumäki
Kirsi Leppihalme
Leena Peurala
Anne Ranta
§§ 8 - 21
Puheenjohtaja

Josefiina Koivunen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

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

Kunnanvirasto

varajäsen
varajäsen

varajäsen
varajäsen

kunnanjohtaja
rehtori
vapaa-aikasihteeri
luottamusmies JHL ry
vs. rakennuspäällikkö
luottamusmies Jyty ry
varhaiskasvatusjohtaja
kanslisti
Pöytäkirjanpitäjä

Kirsi Virtanen
23.03.2018

Allekirjoitukset

Riina Lehmussalmi

Riku Vallila

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto

23.03.2018

Virka-asema

Allekirjoitus

Kunnanjohtaja
Kirsi Virtanen

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
9
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8§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
13.03.2018 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva-lehdessä
15.03.2018 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 15.03.2018.
Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja
kunnanhallituksen jäsenille 13.03.2018.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
_____

9§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riina Lehmussalmi ja
Riku Vallila.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Kunnanhallitus
11 §
29.01.2018

10 §

KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018

KH 11 §

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on
ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Seutulehti UutisOiva -lehdessä ja
Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty
lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset
urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen
mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta
katsonut tarpeelliseksi.
Ilmoituksissa asia on esitetty lyhyesti ja niissä on ollut viittaus kunnan
nettisivuille, joissa asia on esitetty tarkemmin.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset
ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2018 entisen käytännön mukaan.

Päätös:

Kunnanhallitus päättää kunnan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vuonna
2018 vain Kankaanpään Seutu -lehdessä. Perusteluna on
kustannusten säästö.
-----

KV 10 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan
vuonna 2018 vain Kankaanpään Seutu –lehdessä. Perusteluna on
kustannusten säästö.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Kunnanhallitus
12 §
29.01.2018

11 §

VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2018

KH 12 §

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen
tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on
lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin
valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan
koolle vuonna 2018 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston
työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla
kokouskuulutus asialistoineen Seutulehti UutisOiva- ja Kankaanpään
Seutu -lehdissä.

Päätös:

Kunnanhallitus päättää kunnan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2018
ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen
säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus
asialistoineen vain Kankaanpään Seutu –lehdessä. Perusteluna on
kustannusten säästö.
----

KV 11 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna
2018 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen
säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus
asialistoineen vain Kankaanpään Seutu –lehdessä. Perusteluna on
kustannusten säästö.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Kunnanhallitus
22 §
29.01.2018

12 §

ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA / JOHANNA LAHTI

KH 22 §

Johanna Lahti on lähettänyt kunnanhallitukselle 8.1.2018
sähköpostin, jolla hän anoo eroa luottamustehtävistään 1.1.2018
lähtien paikkakunnalta poismuuton takia.
Johanna Lahti on valittu seuraaviin luottamustoimiin:
- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
- tarkastuslautakunnan jäsen
- kunnan edustaja Kyrösjärvi-Seura ry:ssä

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1. myöntää eron Johanna Lahdelle keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja
2. valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan sekä
tarkastuslautakunnan jäsenen Johanna Lahden tilalle.
Kunnanhallitus päättää valita edustajan Johanna Lahden tilalle
Kyrösjärvi-Seura ry:een.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti valita Kyrösjärvi-Seura ry:n edustajaksi
Johanna Lahden tilalle Ari Uusi-Rasin.
-----

KV 12 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää
1. myöntää eron Johanna Lahdelle keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja
2. valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan sekä
tarkastuslautakunnan jäsenen Johanna Lahden tilalle.

Päätös:

Kunnanvaltuusto myönsi eron Johanna Lahdelle. Valitsi tämän tilalle
keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Ulla Sorvalin ja
tarkastuslautakunnan jäseneksi Leena Koivusen.
_____
.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Kunnanhallitus
46 §
12.03.2018

13 §

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2017
JA TILINPÄÄTÖSJÄRJESTELYT

KH 46 §

Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
raportti 1 – 12 kk 2017 ja tilinpäätösjärjestelyt.
”Tasaisella vauhdilla” toteutumaprosentin tulisi olla 100 %.
Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteutuma on 101,8 %,
laskua edelliseen vuoteen -0,1 %. Sosiaalipalvelujen toteutuma on
81,3 % laskua edelliseen vuoteen -17,6 % ja yleislääketieteen
päivystyksen toteutuma on 72,0 %, laskua edelliseen vuoteen -80,9
%.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
raportin 1 – 12 kk 2017 ja tilinpäätösjärjestelyt tiedokseen ja saattaa
sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

KV 13 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
raportin 1 – 12 kk 2017 ja tilinpäätösjärjestelyt tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Kunnanhallitus
25 §
29.01.2018
Kunnanhallitus
49 §
12.03.2018
14 §

KORKEAMÄKI -TILAN MYYNTI

KH 25 §

Kuntaan on tullut yhteydenottoja, joissa on ilmaistu halukkuutta ostaa
Korkeamäen tilan palstoitettu maa-alue kokonaisuudessaan. Alueelle
on 2000-luvun alussa suunniteltu neljä ohjeellista rakennuspaikkaa,
joita ei ole lohkottu eikä alueelle ole rakennettu kunnallistekniikkaa.
Kunnan taloussuunnitelmissa ei ole investointeja alueelle. Pinta-alat
ovat noin 5.100 – 22.373 m2.
Esityslistan oheismateriaalina on kunnanhallituksen päätös
2.3.2004/74 § Korkeamäen tilan palstoituksesta.
Aluearkkitehti ja virkavapaalla oleva rakennuspäällikkö eivät kannata
myyntiä sillä perusteella, että ne mieluiten myytäisiin asumiseen
ohjeellisen rakennuspaikkajaon mukaisesti.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää asettaa alueen julkisesti myyntiin ja pidättää
kunnalle oikeuden saatujen tarjousten perusteella joko myydä tai olla
myymättä alue.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KH 49 §

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 9.3.2004/17 § hyväksynyt tonttien
hinnoittelun ja myynnin maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan
esityksen mukaisesti neljänä rakennuspaikkana,
palstoitussuunnitelman mukaisesti.
Esityslistan oheismateriaalina on kunnanvaltuuston päätös
9.3.2004/17 §.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
Korkeamäen tilan myymisen myös yhtenä kokonaisena alueena.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 14 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Korkeamäen tilan myymisen
myös yhtenä kokonaisena alueena.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Yhteistyötoimikunta
4§
12.03.2018
Kunnanhallitus
54 §
12.03.2018
15 §

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Yhteistyötoimikunta 4 § Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasaarvolain mukaan jokaisella yli 30 henkilöä työllistävällä työnantajalla
tulee olla tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetty
henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma tuo mukanaan erilaisuuden
hyväksymisen ja huomioon ottamisen henkilöstötyön tasolla ja
edistää etnistä yhdenvertaisuutta. Tätä kautta monimuotoisuus onkin
nähtävissä voimavarana viranomaisen toiminnassa.
Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata ja edistää
yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri lohkoilla. Yhdenvertaisuus
työelämässä ja tasa-arvo ovatkin toisiaan tukevia ja eteenpäin vieviä
periaatteita.
Liitteenä 4.1 olevaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on
kirjattu Jämijärven kunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
tavoitteet.
Jämijärven kunnan henkilöstölle kohdistettu tasa-arvokysely
toteutettiin tammikuussa 2017. Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 31
henkilöä, kyselyyn vastasi 63 % henkilöstöstä. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman liitteenä nro 1 on henkilöstön
palkkavertailut ja liitteenä nro 2 on tasa-arvokyselyn vastausten
tulkinta ja johtopäätökset.
Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta tutustuu ja tarvittaessa muuttaa/täydentää
Jämijärven kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja
päättää esittää kunnanhallitukselle suunnitelman hyväksymistä ja
saattaa sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Samalla yhteistyötoimikunta esittää, että jatkossa koko henkilöstön
tulisi vastata kyselyyn, jotta saadaan kokonaisvaltaisempaa
informaatiota. Tässä kyselyssä henkilöstön vastausprosentti oli vain
63 %.
-----

KH 54 §

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on kunnanhallituksen
liitteenä 54.1.
Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.3.2018.

Ehdotus:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kunnanhallitus ehdottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
----

KV 15 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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Kunnanhallitus
233 §
16.10.2017
Kunnanhallitus
39 §
19.02.2018
Yhteistyötoimikunta
5§
12.03.2018
Kunnanhallitus
56 §
12.03.2018

16 §

ASIAKOKONAISUUKSIEN HALLINNAN KARTOITUS KUNNAN
ORGANISAATIOSSA

KH 233 §

Asiakokonaisuuksien hallinnan kartoituksella selvitetään
valmistellaanko erilaiset asiakokonaisuudet loogisessa järjestyksessä
kuntaorganisaatiossa. Selvityksessä pyritään löytämään yhdessä
henkilökunnan kanssa mahdollisia organisaation kehittämisideoita
nimenomaan asiakokonaisuuksien hallinnan ja prosessien kannalta.
Kartoitus toteutetaan henkilöhaastatteluin ja ne ovat luottamuksellisia.
Raportti on asiakokonaisuuskohtainen, ei henkilölähtöinen.
Kunnanjohtaja on keskustellut kartoituksen toteuttamisesta
henkilöstöhallinnan pitkän työkokemuksen omaavan Hilkka GallenKallelan kanssa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää kartoittaa asiakokonaisuuksien hallinnan
kunnan toimipisteillä. Työn toteuttaa Hilkka Gallen-Kallela.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Hilkka Gallen-Kallela poistui kokouksesta tämän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
-----

KH 39 §

Hilkka Gallen-Kallela on toteuttanut Jämijärven kunnan henkilölle
haastattelut kunnanhallituksen päätöksen 16.10.2017 / 233§
Asiakokonaisuuksien hallinnan kartoitus kunnan organisaatiossa päätöksen mukaisesti.
Haastattelu on toteutettu Lean-ajattelun mukaisesti pyrkien
selvittämään mm. sitä, valmistellaanko erilaiset asiakokonaisuudet
loogisessa järjestyksessä ja haastattelujen kautta on pyritty
löytämään henkilökunnan ajatuksia organisaation kehittämisestä
asiakokonaisuuksien hallinnan ja prosessien kannalta. Haastatteluja
oli yhteensä 47.
Lean on johtamisen ajattelutapa, jossa tarkoitus on kehittää
suorituskykyä ja osaamista sitouttamalla kaikki yhdessä kehittämään
toimintoja ja prosesseja. Se tapahtuu vähentämällä turhaa työtä,
ponnisteluja ja pääomaa sekä kohdentamalla kaikki kehittämistoimet
olennaisten menestystekijöiden parantamiseen. Lean:n avulla

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
20.03.2018
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pyritään saamaan oikea määrä oikeita asioita oikeanlaatuisina
oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Tärkeää on kaiken turhan
vähentäminen sekä avoimuus ja joustavuus muutoksille ja toiminnan
kehittämiselle niin, että tavoitteisiin päästään.
Lean-ajatteluun perustuva organisaation yhteiskehittäminen on hyvä
tapa nostaa esille kunnan prosesseja hieman erilaisesta
näkökulmasta.
Kunnanjohtaja on tehnyt haastattelijan tekemästä yhteenvedosta
tulkinnan ja johtopäätökset, jotka ovat liitteenä.
Liite 39.1.
Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn Asiakokonaisuuksien hallinnan
kartoituksen ja ehdottaa sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Yhteistyötmk 5 §

Kunnanjohtaja on tehnyt haastattelijan tekemästä yhteenvedosta
tulkinnan ja johtopäätökset, jotka ovat liitteenä nro 5.1.

Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta merkitsee asiakokonaisuuksien hallinnan
kartoituksen hyväksyen tiedokseen.

Päätös:

Yhteistyötoimikunta merkitsee asiakokonaisuuksien hallinnan
kartoituksen tiedokseen, ja toteaa, että jatkossa tutkimuksesta pitää
olla tarkempi tutkimussuunnitelma. Henkilöstöllä oli myönteinen
käsitys siitä, että luottamushenkilöillä on kiinnostus työntekijöiden
työnkuviin ja henkilöstö odotti tällä selvityksellä prosessien
kuvaamista, asioiden hallinnan parantamista, tehostamista sekä
konkreettista tietoa esim. mahdollisista päällekkäisyyksistä.
-----

KH 56 §

Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.3.2018.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn Asiakokonaisuuksien hallinnan
kartoituksen ja ehdottaa sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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KV 16 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy asiakokonaisuuksien hallinnan
kartoituksen.

Päätös:

Lyhyen keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
63 §
20.03.2018

17 §

ITSENÄISEN KIRJANPITÄJÄN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN
TALOUSPÄÄLLIKÖKSI

KH 63 §

Lähitulevaisuudessa kunnan tehtäväkenttä muuttuu vahvasti, kun
maakunnat aloittavat toimintansa. Kuntien tehtävät painottuvat
jatkossa voimakkaasti erilaisten elinvoima- ja hyvinvointitehtävien
menestykselliseen hoitoon. Yhteistyö muiden kuntien ja erilaisten
sidosryhmien kanssa on kunnan hallinnassa entistäkin tärkeämpää.
Tämä tarkoittaa, että aluetalous ja seutukunnan elinvoiman
kehittämisen rooli vahvistuvat. Jatkuva toimintaympäristön tulevien tai
mahdollisten muutosten ennakointi taloudellisten ennusteiden kautta
on tulevaisuuden päätöksenteossa entistä suuremmassa roolissa.
Tietoturvaan ja kunnan varautumiseen liittyvä kokonaishallinta on
keskeinen osa myös talouden prosessien hallintaa.
Itsenäisen kirjanpitäjän virkaa hoitanut viranhaltija jää eläkkeelle.
Tulevaisuuden toimintaympäristössä virkanimike ei enää vastaa
tehtävän painotuksia ja kokonaisvastuuta taloudesta ja
sidosryhmäyhteistyöstä. Tehtävä- ja vastuukokonaisuus muuttuvat
viranhaltijan vaihtumisen yhteydessä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää muuttaa itsenäisen kirjanpitäjän
virkanimikkeen talouspäällikön viraksi viranhaltijan vaihdoksen
yhteydessä ja vie tämän tiedoksi kunnanvaltuustolle. Virkaan
valittavan viranhaltijan virkanimike tulee olemaan talouspäällikkö.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
------

KV 17 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
64 §
20.03.2018

18 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

KH 64 §

Kunnanjohtaja on valmistellut talouspäällikön viranhakuprosessia.
Talouspäällikkö vastaa Jämijärven kunnan taloushallinnosta
kokonaisuudessaan ja on johtoryhmän jäsen. Talouspäällikön esimies
on kunnanjohtaja. Talouspäällikkö tulee toimimaan jatkossa
varakunnanjohtajana.
Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat muun muassa kirjanpito,
käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
laadinta, talousarvion valmistelu, laskelmien, ennusteiden, analyysien
ja tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi, talouden raportointi ja
sen kehittäminen, sisäinen laskenta ja sen kehittäminen, sisäinen
valvonta ja seuranta, kassan ja rahoituksen hallintatehtävät,
vakuutusasiat, veroasiat, hankehallinnointiin ja maksatukseen liittyvät
tehtävät, tuki- ja maksatushakemusten hallintaa, kunnan sijoituksiin ja
omaisuuteen liittyvä hallinnointi ja kehittäminen, tilastot, talouden
tietojärjestelmien vastuuhenkilön tehtävät, yleishallinnon
suunnitelmien ja ohjelmien valmistelu sekä taloushallinnan
prosessien ja kaikkien taloushallintaan liittyvien tietoturvaprosessien
johtaminen ja kehittäminen.
Kunnan hallintosääntöä uudistetaan parhaillaan ja meneillään on
myös neuvottelu seutukunnallisesta henkilöstö- ja
taloushallintoyhteistyöstä. Lähitulevaisuuden ratkaisujen myötä viran
tehtäviin voi tulla siten sisällöllisiä muutoksia. Virka voi myöhemmin
olla yleishallinnon esimiestehtävä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto/yliopistotutkinto (maisteri-taso) sekä kokemus
kirjanpitotehtävistä, johdon laskentatoimesta ja talouden
analysointitehtävistä sekä alan tietoteknisten järjestelmien
perusosaaminen.
Viranhakijan osaamisessa ja taidoissa pidetään tärkeänä sitä, että
tällä on kokemusta julkisyhteisön kirjanpidon ja taloushallinnon
vaativista ja monipuolisista tehtävistä. Analyyttinen työote,
kehityshakuisuus, erinomaiset työyhteisötaidot sekä kirjalliset taidot ja
kyky työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti aikatauluja noudattaen
ovat tehtävässä menestymisen käytännön ehtoja.
Valitun odotetaan aloittavan mahdollisimman pian. Palkkaus
määräytyy KVTES:n mukaan. Virka on johtavassa ja itsenäisessä
asemassa oleva eikä siihen sovelleta lisä-, yli-, yö-, vuoro-, lauantai-
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tai sunnuntaityön sekä varallaolon korvaamista koskevia KVTES:n
määräyksiä. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää julistaa avoimeksi talouspäällikön viran.
Valtuutetaan kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja
valmistelemaan viranhakuilmoitus ja tekemään tarpeelliseksi
katsomansa pienehköt muutokset edellä esitettyyn
tehtävänkuvaukseen. Asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
-----

KV 18 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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19 §

ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT
Ei ollut.
_____
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20 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Ei ollut.
_____
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