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66 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

67 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Hilkka GallenKallela ja Satu Jokela.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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68 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- Satakuntaliitto:
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 19.3.2018 § 41,
Valinnanvapauspilotointeihin osallistuminen
Satakunnassa
26.03.2018
SAMK puitesopimus ja Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 19.3.2018 § 50 Puitesopimus Kiina-yhteistyön
toteuttamiseksi
26.03.2018
Satakunnan kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut
selvityksessä
15.03.2018
Satakunnan elinkeinojen ja palveluiden kehittäminen
esillä Vatessa
09.03.2018
- Satakunnan sairaanhoitopiiri:
Muisto:Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan
sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta/kuntainfo 15.03.2018
- Satakunnan pelastuslaitos:
Johtokunnan pöytäkirjanote 6.3.2018
§ 4 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakertomus
v 2017
26.03.2018
§ 3 Satakunnan pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta
2017
26.03.2018
Johtokunnan kokous 1/2018 pöytäkirja
26.03.2018
- Lounais-Suomen Aluehallintovirasto:
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus
09.03.2018
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen
tuottajan toimintakuntien lisäyksestä
26.03.2018
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:
Yhtymävaltuuston pöytäkirja 8.3.2018
08.03.2018
- Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Valtionavustuspäätös VARELY/289/2018
14.3.2018
- Kokemäen kaupunki:
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 26.03.2018/75 §,
Lausunnon antaminen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 1 aineistosta
27.03.2018
- Karvian kunta:
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 26.3.2017/50 §,
Lauhavuori-Hämeenkangas Geopark –hanke
27.03.2018
- Kankaanpään kaupunki:
Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän pöytäkirjanote
23.03.2018/3 §, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 27.03.2018
- Huittisten kaupunki:
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 26.3.2017/81 §
Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
valmisteluaineostosta / ehdotus 1:stä
28.03.2018
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- Kihniön kunta:
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 12.3.2018/28 §
Kihniön kunnan sitoutuminen Geopark-hankkeeseen,
hallintomallin ja kehittämissuunnitelmien hyväksyminen
28.03.2018
- Satakunnan sairaanhoitopiiri:
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 26.3.2018/40§
Toiminnan ja talouden katsaus 1-2 kk/2018
28.03.2018
- Verohallinto:
Maksatuserittely maaliskuu 2018
28.03.2018

2. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
Tuori Paavo Armas kp
Ylä-Tuori
Tuori Tyyne Maria kp
181-401-3-58
Tuori Paavo Armas kp
Vaarinneva
Tuori Tyyne Maria kp
181-401-2-59
3. Pöytäkirjat
- Vapaa-aikalautakunta
- Vanhusneuvosto
Ehdotus:

Luovutuksen saaja(t)
Pihlajamäki Antti
Rintala Hannu

13.03.2018
22.03.2018

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntainliittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöönpantavissa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeuslain mukaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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69 §

POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE RIKULA
Kiinteistölle Rikula, 181-403-3-86, haetaan poikkeamislupaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi omakotitaloksi Kauppilan kylän rantakaavan alueella. Kaavassa alue on määritelty loma-asuntorakennusten
korttelialueeksi (RH-korttelialue).
MRL 171 § Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on tullut voimaan
1.5.2017. Siinä määrätään muun muassa vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta seuraavaa:
129 a § Rakennusjärjestyksen määräys vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta: Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnonmuuttaminen pysyvään
asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa.
Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain sellaisia alueita, joilla
käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai
muita vaikutuksia.
Jämijärven kunnassa tällaista rakennusjärjestyksen määräystä ei ole
tehty.
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi ei ole ympäristöstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä. Käyttötarkoituksen muutoksesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön järjestämiselle. Kiinteistö on liitetty osuuskunnan vesijohtoverkkoon ja kunnan jätevesiverkostoon. Rakennuksesta on laadittu asuinrakennuksissa edellytetty energiatodistus. Rakennus täyttää asuinrakennukselta edellytetyt vaatimukset. Kiinteistö sijaitsee yksityistien varrella,
jonka vaikutuspiirissä on toinenkin omakotitalo. Lisäksi 500 metrin sä-
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teellä hakemuksen kohteena olevasta rakennuksesta on yhdeksän vakinaista asuntoa, joten rakennuksen vakituinen käyttö sopii alueen muuhun
käyttöön.
Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksesta.
Ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Rikula, 181-403-3-86, poikkeamisluvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseksi omakotitaloksi rantakaavan RH-korttelialueella hakemuksen mukaisesti.
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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70 §

MAANVUOKRATARJOUKSET TUULENPESÄN ALUE
Kunta on vuokrannut Tuulenpesän alueelta peltopalstan 1.5.2017 31.12.2017 väliseksi ajaksi, vuoden pituisella vuokrasopimuksella.
Vuokrattava peltopalsta sijaitsee kunnan keskustassa Tuulenpesän alueella. Peltoalueen pinta-ala on 6,47 ha. Liitteenä 70.1 on kartta vuokrattavasta alueesta. Vuokrattavaan peltoon sisältyy tukioikeudet (kartassa alue
01095).
30.01.2018 ostettuun tonttialueeseen liittyy myös peltopalsta, jonka pintaala on 1,77 ha. (kartassa alue 01096). Tämän pellon tukioikeudet jäivät
myyjälle, koska kunta ei ole aktiiviviljelijä eikä siksi voinut saada niitä siirrettyä itselleen. Tukioikeudet koskevat vain perus- ja viherryttämistukea,
muut tuet ovat peltoon saatavissa. Alueen myyjä voi halutessaan siirtää
tukioikeuksien hallinnan tai omistuksen pellon viljelijälle, mutta se on näiden välinen sopimusasia.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää pyytää tarjoukset Tuulenpesän alueen peltopalstan vuokraamisesta.

Päätös:

Päätettiin pyytää tarjoukset yhdeksi vuodeksi Tuulenpesän alueen peltopalstan vuokraamisesta.

-----
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71 §
KH 71 §

LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
Jämijärven kunnanvaltuusto on 7.6.2005 § 49 myöntänyt 16,1 % kuntarahoitusosuuden Reima Country toimintakeskushankkeelle. Valtuusto on
samalla hyväksynyt yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Jämijärven kunnalla on mahdollisuus lunastaa vuoden 2012 aikana avustusosuuttaan
(16,1 %) vastaava osuus Reima Country Centerin rakennuksista kalusteineen. Kunta neuvotteli Reima Country ry:n edustajien kanssa kunnan
osuuden lunastamisesta rahalla, koska kunnan ei ole tarkoituksenmukaista olla omistajana hotellissa.
Neuvotteluissa oli päädytty ratkaisuun, jolla kunta saisi ”etumaksuna”
30 000 euroa, joka vastaa sillä hetkellä kunnan osuutta tuottavuuslaskelman mukaisesta rakennuksen ja kalusteiden arvosta.
Lopullinen lunastusarvo on sovittu määräytyvän v. 2017 tilinpäätöksen
mukaan. Mikäli kunnan lunastusarvo on yli 30 000 euroa, kunnalle maksetaan 30 000 euroa ylittävä osuus lunastusoikeuden loppumaksuna. Mikäli lunastusarvo olisi alle 30 000 euroa, on etumaksuna suoritettu 30 000
€ lopullinen lunastusarvo, jota kunnan ei tarvitse maksaa takaisin.
Jämijärven kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 21.1.2013/35 §, esityslistan
liitteenä on kunnanhallituksen päätös liitteineen.
Sopimus lunastusoikeuden luovuttamisesta on liitteenä 71.1.

Ehdotus:

Kunta pyytää Reima Country Matkailuyhdistys ry:tä toimittamaan kunnalle
vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaisen selvityksen lopullisesta lunastusarvosta ja kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----
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72 §

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava
valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.
Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätös ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro
72.1.
Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2017 oli positiivinen
+306.271,37 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin
-53.173,53 euroa, kumulatiivisen alijäämän ollessa -1.940.995,30 euroa.
Asukasta kohden kertynyttä alijäämää on –1.039,63 €/as.
Kunnan lainamäärä vuoden lopussa oli 5.876.349,00 euroa (3147,48
€/as). Lyhytaikaista lainaa siitä oli 850.000 euroa.
Konsernin kertynyt alijäämä on –2.798.391,82 euroa, mikä tarkoittaa asukasta kohden -1.498,87 €/as.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2017.
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos –53.173,53 euroa alijäämää
kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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73 §

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJLLE
Joka vuosi tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tulee kunnanhallituksen
hyväksyä johdon vahvistuskirjeilmoitus.
Vahvistusilmoituskirje on liitteenä nro 73.1.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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74 §

KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 30.4.2018 JA 11.5.2018

Vuonna 2017 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä
perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.
Tänä vuonna vappu tiistaina 1.5.2018 ja helatorstai on 10.5.2018. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää vappuaatoksi ja helatorstain
jälkeiselle perjantaille.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 30.4.2018
ja 11.5.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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75 §

KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2018
Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan.
Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.
Työtehtävien kannalta on joustavampaa, jos toimisto on suljettuna neljän
viikon ajan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna neljän viikon ajan 2.7.2018 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.
Lupahakemukset pyydetään laittamaan vireille ja toimittamaan tekniseen
toimistoon 15.6.2018 mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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Tekninen lautakunta
13 §
27.03.2017

76 §

LAUSUNTO PÄÄSIJAINTIKUNNALTAAN IKAALISTEN KAUPUNGIN
POHJAVESIALUEIDEN RAJAUSTEN JA LUOKITUSTEN TARKISTAMINEN
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Jämijärven kunnalta pääosiltaan Ikaalisten kaupungin pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamista varten.
Jämijärven kunnan osalta lausuntopyyntö koskee Lauttalamminkulman
pohjavesialuetta.
Lauttalamminkulman pohjavesialue kuuluu luokkaan 2.
”Alue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun vedenhankintaa. Alue kuuluu
pääsääntöisesti luokkaan 2, kun siellä muodostuu pohjavettä yli
100m³/vrk, jos se myös muutoin ominaisuuksiltaan soveltuu vedenhankintaan.”
Tällä hetkellä ko. alueella sijaitsee yksi vedenottamo (Ikaalisten puolella),
johon kuuluu 24 taloutta (40-45 hlöä), joista kaksi on karjatiloja.
Nykyistä luokitusta muutettiin alkuperäisen luokitussuunnitelman jälkeen,
jonka mukaan Lauttalamminkulman pohjavesialue olisi kuulunut luokkaan
1.
Muutokseen vaikutti se, että alueella sijaitsevan vedenottamon piirissä
oleva asukasmäärä ei vastannutkaan luokan 1 (vähintään 50 hlöä) mukaista vedenottajamäärää.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittää Jämijärven kunnan lausuntona, ettei sillä ole rajaukseen ja luokitukseen mitään
huomautettavaa, sillä Lauttalamminkulman pohjavesialueen osalta luokitus pysyy ennallaan, luokassa 2 (ei rajausmuutoksia).

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
-----

KH 76 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen .

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____
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77 §

TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja
asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus
henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.
Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti
täytäntöönpanemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen
rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki.
Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia
tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia
rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia
valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä
koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.
Tietosuojaperiaatteita ovat:
- käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
- käyttötarkoitussidonnaisuus
- tietojen minimointi
- tietojen täsmällisyys
- tietojen säilytyksen rajoittaminen
- tietojen eheys ja luottamuksellisuus
- rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus.
Tietosuojaperiaatteita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Rekisterinpitäjän on pystyttävä myös osoittamaan, että näitä
periaatteita noudatetaan. Periaatteiden noudattamisen osoittaminen edellyttää rekisterinpitäjältä muun muassa henkilötietojen käsittelyn aiempaa
tarkempaa suunnittelua ja dokumentointia.
Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön
asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös toimia yhteyshenkilönä sekä rekisteröidyille että valvontaviranomaisille henkilötietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaavan yhteystie-
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dot on julkistettava ja ne on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, vaan vastuu kuuluu edelleen organisaation johdolle.
Tietosuojavastaavan tehtävän vaativuus on alussa, kun on tehtävä muun
muassa henkilörekistereitä sisältävistä kunnan prosesseista ja ohjelmistoista dokumentaatiot käyttövaltuuksineen, luotava lokitietojen käyttöönottoon järjestelmä, selvitettävä rekisterien lainsäädännölliset perusteet ja
laadittava tietosuoja- ja tietosuojahäiriötilanneohjeistukset organisaatioon.
Tehtävä on pysyväisluonteinen. Koska tehtävä on kaikissa kunnissa uusi
eikä käytäntöjä ja tietoa työn vaativuudesta ole vielä olemassa, selviää
tehtävän vaativuus vasta myöhemmin.
Esityslistan liitteenä on Tuomo Leikkolan laatima esitys Jämijärven kunnan toimenpiteistä EU-tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.
Ehdotus:

Nimetään tietosuojavastaavaksi kanslisti Anne Ranta. Maksetaan erilliskorvauksena vuoden ajan 200 €/kk alkaen 1.4.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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78 §

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
Tähän asiaan liittyy kunnanhallituksen 19.2.2018 37§:ssä käsitelty talousja henkilöstöhallinnon prosessiselvitys. Jämijärven kunta on yhdessä Siikaisten ja Honkajoen kuntien sekä Kankaanpään kaupungin kanssa selvittänyt mahdollista yhteistyötä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisessä. Asia on ajankohtainen, koska sote- ja maakuntauudistus tullee tekemään muutoksia maakunnan tasolla talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelyihin ja nämä voivat vaikuttaa myös kuntien prosesseihin.
KuntaPro:n tekemä esiselvitys kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista on esityslistan liitteenä. Esiselvitystyötä on tehty yhteistyössä
henkilöstön kanssa niin, että haastateltavina kunnan nykykäytännöistä
ovat olleet kaikki kanslistit ja kirjanpitäjä sekä kunnanjohtaja. Kunnanhallitus antoi evästyksenä, että on selvitettävä edullisempia kustannuksia,
koska esitetyt kustannusarviot ovat pienelle kunnalle huomattavan korkeat.
Oheismateriaalina esityslistassa on KuntaPro:n tekemä esiselvitys ja selvitys Jämijärven kunnan talous- ja henkilöstöpalveluista sekä jatkoneuvottelujen pohjalta annettu uusi esitys, jossa on karsittu kustannuksia hallituksen esittämän pyynnön mukaisesti. Muutoksia on tehty siten, että osa
käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä on suunniteltu tehtävän kunnassa. Esityksessä on myös jätetty pois tarpeettomaksi katsottuja sovelluksia.
Kertaluonteinen käyttöönottokustannus taloushallinnon palveluista on
noin 128.855 € ja henkilöstöhallinnon osalta noin 24.462 €. Jatkuva vuosikustannus taloushallinnon osalta on 76.434 €/vuosi ja henkilöstöhallinnon
osalta 13.562 €/vuosi. Palvelut ovat pilvipalveluita ja jatkuvat vuosikustannukset sisältävät tulevat versiopäivitykset.
Nykymallilla jatkettaessa riskienhallinnan vuoksi on tarkoituksenmukaista
siirtyä pilvipalveluiden käyttöön. Taloushallinnossa pilvipalveluiden käyttöönottokustannus on noin 8.800 – 12.000 €. Jatkuvat kustannukset ovat
noin 10.500 €/vuosi. Henkilöstöhallinnon ulkoistetut kustannukset ovat
noin 17.000 €/vuosi.
Henkilöstöhallinnon aikaisempi ulkoistus on tuonut säästöjä noin 27.000
€. Talous- ja henkilöstöhallinnon suunnitellun kaltainen kokonaisulkoistus
ei Jämijärven kunnassa enää mahdollistaisi henkilöstöresurssien vähentämistä. Se mahdollistaisi kuitenkin sen, että nykyisillä henkilötyövuosilla
saadaan tehtyä kaikki säädetyt tehtävät. Se myös poistaisi henkilöstön
vähyydestä aiheutuvat riskit sekä ns. vaaralliset työyhdistelmäriskit. Edelleen se vähentäisi kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. Kunnan on nykyisellään jatkettaessa siirryttävä lähivuosina sähköiseen laskutukseen ja
sähköiseen arkistointiin, koska ne alkavat olla nykyaikana julkishallinnon
peruspalveluita.
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Nykyisen henkilöstöhallinnon palvelusopimuksen irtisanomisaika on yhdeksän kuukautta. Uuden kokonaisuuden rakentaminen kestää myös
useamman kuukauden. Siirtojen on käytännön syistä tapahduttava vuoden vaihteessa. Suunnitellussa ulkoistuksessa henkilöstö- ja taloushallinto järjestettäisiin KuntaPro:n yksikössä, josta on neuvoteltu perustettavan Kankaanpäähän. Aluetalouden näkökulmasta yksikkö olisi tärkeä talousalan työpaikkojen turvaaja seudulla.
Kunnanjohtaja esitteli kokouksessa neuvottelun perusteella tehtyä uutta
kustannusarviota ja kertoi eri palveluiden toteuttamisen vaihtoehtojen tarjoamista mahdollisuuksista ja riskienhallinnasta sekä miten suunnitelma
liittyisi henkilöstöön.
Ehdotus:

Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Kunnanhallitus
28 §
29.01.2018
Kunnanhallitus
51 §
12.03.2018

79 §
KH 28 §

JÄMIJÄRVEN LIIKENNETURVAYHDISTYKSEN SAATAVAN POISTAMINEN
Jämijärven kunnanhallitus on päätöksellään 13.10.2004 / 279 § myöntänyt Jämin Liikenneturvayhdistys ry:n ”Safe Driving Center” hankkeelle väliaikaista rahoitusta 10.000 €. Sopimuksen mukaan laina on maksettava
takaisin välittömästi, kun lainamäärää vastaava rahoitusosuus Leader+ rahoituksesta on saatu, kuitenkin viimeistään silloin, kun velallinen on
saanut tiilleen hankkeen loppumaksatuksen.
Lainaa on jäljellä 6.300 euroa, joka on edellisen kunnanjohtajan toimesta
laitettu perintään ja saatava on nyt ulosotossa.
Jämin Liikenneturvallisuusyhdistys on anonut 24.1.2018 päivätyllä kirjeellään saatavan poistamista.

Ehdotus:

Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
-----

KH 51 §

Velkakirjan mukaan laina on maksettava takaisin välittömästi, kun lainamäärää vastaava rahoitusosuus Leader+ -rahoituksesta on saatu, kuitenkin viimeistään silloin kun velallinen on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen. Hanke on ollut voimassa 23.2.2004 – 31.12.2006. Hankkeen loppumaksatuksen yhdistys on saanut 8.5.2007.
Lainasta on maksettu kunnalle 3700 euroa 9.11.2007 ja velkasaatavaa on
vielä avoimena 6.300 euroa. Tämän jälkeen velkaa on peritty puhelimitse
useita kertoja. Jäljellä olevaa summaa on laskutettu Jämin Liikenneturvayhdistys ry:ltä 5.12.2016 ja sitä on peritty seuraavasti:
puhelinperintä useita kertoja
kirjallinen perintä
saatava rekisteröity perintäyhtiöllä
vireille käräjäoikeudessa

26.01.2017
24.10.2017
12.01.2018

Saatavan perintä on annettu Intrum Justitia Oy:n perittäväksi ja asia on
vastaajan vastauksen johdosta riitautunut. Pirkanmaan käräjäoikeus on
pyytänyt riita-asian lausumapyyntöä 16.2.2018 päivätyllä kirjeellä. Samalla Pirkanmaan käräjäoikeus on ehdottanut oikeudenkäynnin vaihtoehdoksi tuomistuinsovittelua asian ratkaisemiseksi. Käräjäoikeus tiedustelee
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myös vastaajan halukkuutta tuomioistuinsovitteluun. Määräaika lausunnon antamiseen ja suostumukseen tuomioistuinsovitteluun on ollut
2.3.2018 mennessä. Määräaikaan on saatu lisäaikaa 20.3.2018 saakka.
Jämin Liikenneturvallisuusyhdistys ei ole toimittanut pyynnöstä huolimatta
lisäselvitystä saatavan poistamisen perusteiksi.
Jämijärven kunta on myöntänyt määrärahavarauksensa rajoissa tämän
lainan kaltaisia lainoja yleishyödyllisten yhdistysten hankkeiden kassanhallintaan siksi, kunnes yhdistys saa hankepäätöksen mukaisen maksatuksen eikä niiden takaisinmaksusta ole ollut epäselvyyksiä.
Kunnan myöntämä laina on ollut tarkoitettu avuksi Jämin liikenneturvayhdistyksen hankkeen aikaiseen kassanhallintaan ja laina on kirjallisesti
sovittu maksettavaksi takaisin viimeistään silloin, kun velallinen on saanut
tililleen hankkeen loppumaksatuksen. Kyse ei siis ole ollut sellaisesta rahallisesta avustuksesta, jota ei olisi pitänyt maksaa takaisin ja yhdistyksen
hallitus on tiennyt tämän sopimuksen solmiessaan. Toisin sanoen kunnan
tuki tällaisessa tapauksessa on se, ettei yhdistyksen ole tarvinnut etsiä
ennen hankemaksatusta kassanhallintaansa muuta rahoitusta. Tuen ei
voi odottaa yksipuolisesti olevan muuta kuin mitä on päätetty ja sovittu.
Yhdistys on myös saanut hankepäätöksen mukaisen summan hankkeen
loppumaksatuksena. Velka on määrätty edesmenneen kunnanjohtajan
toimesta perittäväksi. Kunnanjohtaja ei ole valmistellut eikä pyytänyt ketään muutakaan valmistelemaan mitään muunlaista päätösehdotusta asiasta.
Kunnan on luonnollisesti kohdeltava tasapuolisesti ja samoin pelisäännöin kaikkia yhdistyksiä, joille samanlainen lyhytaikainen kassalaina on
myönnetty. Tämä ei toteutuisi, jos yksi yhdistys saisi luvan jättää velkansa
maksamatta. Velan poistaminen tarkoittaisi muiden yhdistysten kannalta
epäreilua menettelyä, jossa lainaksi tarkoitettu raha olisi tosiasiassa ns.
piilotettua tukea yhdistykselle. Kunta on rahoittanut erilaisia Jämin markkinointiin liittyneitä hankkeita, mutta niillä ei ole tämän lainan kanssa yhteyttä.
Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että velan poistamiseksi ei ole olemassa perusteita. Edesmennyt kunnanjohtaja ei ole missään vaiheessa ilmoittanut
yleishallinnon viranhaltijoille muuta kuin, että velkaa on perittävä. Perintä
on tehty puhelimitse ennen kuin velka on laitettu reskontraan, jolloin perinnästä vasta kirjallinen todiste järjestelmässä.
Jämijärven kunta ei tässä vaiheessa lähde sovittelumenettelyyn, koska
asiaan liittyy muita asianhaaroja. Kunta pyytää kirjallista valmisteluistuntoa. Lisäksi kunta pyytää vastapuolta korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Kunnanjohtaja kertoi, että Jämin Liikenneturvayhdistys ry:n toimijat ovat
lähettäneet kirjeen kunnalle (Liite 79.1). Riita-asian koon mukaisesti olisi
tarkoituksenmukaista aloittaa sovittelumenettelyllä.
Ehdotus:

Kunta suostuu sovittelumenettelyyn.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

