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135 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

136 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat tai Hilkka Gallen-Kallela ja Satu Jokela

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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137 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- PSSV Palvelut Oy:
- varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja 23.4.2018
23.04.2018
- Pohjois-Satakunnan seutuverkko Oy:
varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja 23.4.2018
23.04.2018
- Satakunnan pelastuslaitos:
Pöytäkirja johtokunnan kokous 8.5.2018
Johtokunnan pöytäkirjanote 14 §/8.5.2018 Talous- ja
toimintakatsaus maaliskuu 2018 ja 16 §/8.5.2018
Talousarvio
08.05.2018
- Kokemäen kaupunki:
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 101 §/14.05.2018
Osallistuminen valinnanvapauspilotteihin
14.05.2018
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:
Yhtymävaltuuston pöytäkirja 17.05.2018
17.05.2018
- Satakuntaliitto viestintä:
Satakunnan vuoden maakuntakylä on Ylisenpään
kylät Rauman Lapista
18.05.2018
Satakunnassa suunnitellaan palveluiden järjestämisen
vastuuta maakuntahallitukselle
01.06.2018
Sote-uudistus etenee: perustuslakivaliokunta antoi
lausuntonsa valinnanvapaudesta
04.06.2018
Valinnanvapauspilotit käynnistyvät lain voimaantulon
jälkeen
05.06.2018
- Satakuntaliitto:
Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 23.5.2018
kokouksen tiedote: EU-rahoitusta kolmelle
isolle hankkeelle Satakuntaan
23.5.2018
Tiedote 4.6.2018 Maakuntahallitus hyväksyi vastineet
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen
lausuntoihin
05.06.2018
- Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 76 §/21.05.2018
Toiminnan ja talouden katsaus 1-4 kk/2018
21.05.2018
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 80 §/21.5.2018
Ensihoidon palvelutasopäätöksen vv. 2016-2019
tarkistaminen uuden ensihoitoasetuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimenpidesuositusten
mukaisesti
21.05.2018
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 84 §/21.5.2018
Jämijärven kunnan jäsenen vaihtuminen yhtymävaltuustossa
21.05.2018
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- Karvian kunta:
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 96 §/28.5.2018
Elokuvakomission yhteistyömaksu
28.05.2018
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 78 §/24.5.2018
Osallistuminen valinnanvapauspilottiin
28.05.2018
- Verohallinto: maksatuserittely toukokuu 2018
28.05.2018
- Satakunnan sairaanhoitopiiri:
kuntakohtaisetlaskutustiedot 1.1.-30.4.2018
- Eurajoen kunta:
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 129 §/29.5.2018,
Osallistuminen Länsi-Suomen elokuvakomission
yhteistyöhankkeeseen
29.05.2018
2. Pöytäkirjat:
- Tarkastuslautakunta
- Veteraaniasioiden toimikunta

23.5.2018
23.5.2018

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
Kannosto Heli
Aho
Kannosto Marko
181-411-1-199
Leppänen Titta
Pitkänen Esko kuolinp.
Pitkänen Anneli kuolinp.
Ehdotus:

Ritalehto
181-411-1-133
Rinne
181-411-2-287

Luovutuksen saaja(t)
Saloniemi Petri
Saloniemi Tarja
Mantonen Janne
Kolu Mari
Kulmala Jouko

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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138 §

KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA V. 2018 KUTSUNTAAN
Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varahenkilö kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin.
Jäsenellä tulee olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista
olosuhteistaan, jolloin hänestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen
että hänen asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

Ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2018 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi edustajakseen kutsuntalautakuntaan v. 2018
Kimmo Ristimäen ja varahenkilöksi Sami Rajakallion.
____
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139 §

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA
Vaalilain 14 § 2 mom. mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Edellisten vaalien aikana keskusvaalilautakunnan sihteerinä on vuodesta 1996 alkaen toiminut Marketta Viitaniemi. Marketta Viitaniemi ei ole enää käytettävissä sihteeriksi. Suostumuksensa tehtävään on antanut Anne Ranta.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on ollut kunnanhallituksen päätöksellä 218 §/12.08.2008 alkaen seuraavat:
1. kuntavaaleissa 900 €
2. valtiollisissa vaaleissa 700 €
3. kaksoisvaaleissa 1200 €
Vuoden 2019 alusta alkaen kunnan talous- ja palkkahallinnon tehtävistä
osa siirtyy KuntaPro:n tuotettavaksi. Tämä muutos vaikuttaa huomattavasti yleishallinnon henkilöstön työtehtäviin, kun KuntaPro:lle siirtyy osa
keskushallinnon töistä. Muutoksen myötä myös keskusvaalilautakunnan
sihteerin tehtävät voidaan sisällyttää yleishallinnon vihanhaltijan tehtäväkuvaan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä keskusvaalilautakunnan sihteeriksi
1.3.2019 asti kanslisti Anne Rannan.
Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on
tulevista vaaleista, jotka pidetään ennen 1.3.2019 seuraavasti:
1. kuntavaaleissa 1.000 €
2. valtiollisissa tai maakunnallisissa vaaleissa 1.000 €
3. kaksoisvaaleissa 1.300 €
1.3.2019 alkaen tehtävä sisältyy viranhaltijan tehtäväkuvaan eikä siitä
makseta omaa erillistä korvausta.

Muutettu esitys:

Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on
tulevista vaaleista, jotka pidetään ennen 1.3.2019 seuraavasti:
1. kuntavaaleissa 900 €
2. valtiollisissa vaaleissa ja maakuntavaaleissa 700 €
3. kaksoisvaaleissa 1200 €
Perusteluna on, ettei tehtävä ole muuttunut edellisen sihteerin tehtävästä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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140 §

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO 20.03.2018
Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 20.03.2018
Kokouksessa käsiteltiin 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
tilin päätösjärjestelyt
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.
Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo,
että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka,
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston 20.03.2018
päätökset 8 - 20 §§, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä
ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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141 §

JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUS VUODELLE 2018
Kunnanvaltuusto on talousarviossa v. 2018 varannut Jämi-Säätiölle osoitettavaa avustusta enintään 10.000 euroa.
Kunta on maksanut avustuksesta ensimmäisen erän (POP pankin lainaa)
esitetyn laskun mukaisesti 2.597,70 €.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Jämi-Säätiön avustus maksetaan kunnalle
toimitettavien dokumenttien perusteella siten, että vuoden 2018 avustus
on enintään 10.000 €.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Olli Seppälä ja Ari Uusi-Rasi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.
____

Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin 143 § Jämijärven rantayleiskaava klo
19.20.
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142 §

TILINTARKASTUSMUISTIO 2017
Tilintarkastaja on 23.5.2018 jättänyt Jämijärven kunnan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle tilintarkastusmuistion vuoden 2017 tilintarkastuksesta. Tilintarkastusmuistion liitteenä on vuoden 2017 tilinpäätöksen tunnuslukuvertailu, liite nro 142.1.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastusmuistion tiedokseen ja siinä olevat
havainnot huomioonotettavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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143 §

JÄMIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA
Jämijärven kunnanhallitus päätti 7.3.2016 käynnistää Jämijärven rantayleiskaavan laadinnan.
Suunnittelualue käsittää Jämijärven vesistön ranta-alueet (Jämijärvi, Mertiöjärvi ja Ainajärvi) ja rantoja ympäröivät lähialueet. Suunnittelualueesta
on rajattu pois Jämijärven kunnan keskusta-alue sekä Jämin matkailu -ja
virkistystoimintaan varattu Mielahden eteläosa. Suunnittelualueen pinta
ala on 29,6 km². Vesistön kokonaispinta-ala tästä on 10,6 km² ja rantaviivan todellinen kokonaispituus on 102,4 km. Jämijärven rannat ovat suurelta osin viljeltyjä. Maatalouskeskukset sijaitsevat rantavyöhykkeellä tai
sen välittömässä läheisyydessä lähes joka puolella vesistöä. Suunnittelualueella sijaitsee 202 asuinrakennusta sekä 193 loma-asuntoa. Kaavaalueella on kaikkiaan 750 kiinteistöä.
Kaavoituksen tavoitteet
Kaavan tavoitteena on ohjata uudis- ja täydennysrakentamista Jämijärven
vesistön rannoilla. Kaava toteutetaan MRL 72 § mukaisesti rakentamista
ohjaavaksi. Kaavan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää aluetta hyvänä ja
vetovoimaisena elinympäristönä. Kaavalla yhteen sovitetaan alueen asuminen, loma-asuminen, elinkeinotoiminta, virkistys, luontoarvot ja kulttuuriympäristöarvot. Jämijärven vesistö on saarille sijoittuvine asujamistoineen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti omaleimainen ja mielenkiintoinen ympäristö. Vesistön äärelle ja saariin sijoittuvan maataloustoiminnan sekä pysyvän asumisen edellytyksien vahvistaminen on yksi kaavan
keskeisistä tavoitteista. Kaavan keskeisiä tavoitteita ovat myös rakennuslupakäytännön helpottaminen, maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja
vesistön tilan parantaminen.
Jämijärven kunnan keskusta ja suuri osa asutuksesta sijoittuvat Jämijärven vesistön rannoille. Kunnan kehityksen ja vetovoimaisuuden kannalta
Jämijärven vesistö on keskeisessä asemassa Jämijärven kunnan kannalta. Kaavan tavoitteena on myös tutkia miten vesistön tilaa voitaisiin parantaa ja miten ekologinen tila huomioiden asumisen ja loma-asumisen
edellytyksiä voitaisiin suunnittelualueella kehittää. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään valuma-alueen kuormituslähteiden vaikutusten vähentämisen mahdollisuuksia.
Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu 12.10.2016. Kuntalaisille ja
kiinteistöjen omistajille järjestettiin valmisteluvaiheessa esittely ja kuulemistilaisuus 12.12.2017.
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Osallistumis- ja arviointisuunitelma
Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta käy ilmi
kaavan tavoitteet, osalliset ja käsittelyvaiheet.
Kaavaluonnos
Kaavaluonnos perustuu alueelle laadittuihin selvityksiin, mitoituksiin, seutukaavassa osoitettuihin varauksiin ja kunnan asettamiin tavoitteisiin.
Kaavassa on osoitettu alueet asumiselle, loma-asumiselle, tilakeskuksille,
maa- ja metsätalousalueille, arvokkaille peltoalueille, suojeluun ja virkistykseen ja retkeilyyn. Rannan läheisyydessä 200 metrin etäisyydellä rannasta(rantavyöhykkeellä) kaava ohjaa rakentamista tarkasti. Näillä alueilla rakennusoikeudet on määritelty kantatilamitoituksen perusteella.
Kaavassa on osoitettu ranta-alueelle uusia rakennuspaikkoja kaikkiaan
59 kappaletta, joista 11 on jo aiemmin ositettu ranta-asemakaavoissa.
Kaikki olemassa olevat luvalliset asuin- ja lomarakennukset on kaavassa
osoitettu rakennuspaikkoina. Rannan ulkopuoliset alueet, jotka sopivat
sijaintinsa ja maiseman kannalta hyvin asuntorakentamiselle on osoitettu
omalla merkinnällä M-1. Maiseman ja Kulttuurihistorian kannalta arvokkaimmat peltoalueet on osoitettu omalla merkinnällään MA. Olemassa
olevan rakennuskannan mukaan kaavassa on osoitettu maatalouden talouskeskuksia 109 kappaletta. Kaikki näistä kohteista eivät nykyisellään
ole talouskeskuskäytössä, mutta kaavamääräys mahdollistaa uuden elinkeinotoiminnan syntymisen vanhoille talouskeskuksille. Asuinrakennuspaikan rakennusoikeudeksi on kaavassa määrätty 250 m2 ja lomarakennuspaikkojen osalta 180 m2. Vesistön tilan parantamiseksi kaavassa on
osoitettu ohjeelliset kosteikkoalueet ja uomat, joiden varrelle tulisi sijoittaa
laskeutusaltaita.
Kaavaratkaisu mahdollistaa järven ympäristön elinkeinotoiminnan kehittämisen, uusien loma- ja asuinrakennusten rakentamisen. Kaavalla turvataan myös Jämijärven ympäristön arvokkaat luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvot ja luodaan edellytyksiä järven tilan parantamiseksi.
Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, rantayleiskaavan luonnosvaihe ja rantaosayleiskaavan kartta.
Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja yleiskaavaluonnoksen MRL62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Anu Koivumäki poistui kokouksesta klo 19.35 Ilmari Mattilan esityksen aikana ja palasi klo 19.38.
____
Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin 142 § Tilintarkastusmuistio 2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
11.06.2018
173
________________________________________________________________________________

144 §

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN HUOMOIMINEN KUNNAN TOIMINNASSA

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä on sovellettu 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, joka valmistunee syksyn 2018 aikana.
Tietosuoja-asetus lisää tietosuojan painoarvoa kunnan toiminnassa. Tietosuojaan liittyy uudentyyppisiä vaatimuksia, riskejä ja tarpeita. Erityisesti
johdon on oltava tietoinen muutoksista ja niiden vaikutuksista eri toimintoihin, Tietosuojavaatimukset on huomioitava kaikissa organisaatio- ja järjestelmäratkaisuissa. Tämä pitää sisällään myös tietosuojatietoisuuden
sekä oikeiden toimintamallien jalkauttamisen koko henkilöstölle.
Kunnanhallitus on nimennyt tietosuojavastaavan 4.4.2018 pitämässään
kokouksessa. Lisäksi Kankaanpäässä on pidetty muiden Pohjois-satakunnan kuntien kanssa palavereja, joissa on pohdittu yhteistyötä tietosuojaasetuksen vaatimuksiin liittyen. Näin luodusta yhteistyöverkostosta on tukea saatavilla, mutta kukin kunta kuitenkin hoitaa ja vastaa tietosuoja-asioidensa lainmukaisuudesta itsenäisesti.
Kunnanjohtaja on nimennyt tietosuojaryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja Kirsi Virtasen lisäksi luokanopettaja, keskuskoulun ATK-vastaava
Hannu Anttila, rehtori Rolf Björkman, vs. rakennuspäällikkö Riikka Koivumäki ATK-vastaava/tietoturvapäällikkö Tuomo Leikkola, tietosuojavastaava Anne Ranta ja kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi. Tietosuojaryhmä on
laatinut kunnanhallituksen hyväksyttäväksi tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sekä henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaoppaan. Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaoppaan liitteenä numero 1 on lomake ”Jämijärven kunnan tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumus. Tietosuojaryhmä ehdottaa kunnanhallitukselle, että lomake tulisi ottaa käyttöön Jämijärven kunnassa.
Tietosuojaryhmän palavereiden lisäksi on pidetty kunnanviraston henkilökunnan, kirjastonjohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan kesken palavereita,
joissa on laadittu nykytila-analyysiä koskien henkilörekistereitä ja käytössä olevia ohjelmistoja.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
11.06.2018
174
________________________________________________________________________________
Arjentietosuoja.fi -sivustolla on koulutusvideoita tietosuojaan liittyen. ”Arjen tietosuojaa -tietosuojaa meille kaikille”-video on tarkoitettu organisaation kaikille työntekijöille sekä kansalaisille ja se sisältää perustietoa henkilötietojen käsittelystä eli perustietoa tietosuojasta, henkilötietojen käsittelystä ja tietoruvallisuudesta. Samalla sivustolla on nettitesti, joka pohjautuu Arjen tietosuoja -videoon ja siihen liittyvään tukimateriaaliin. Kunnan
henkilöstöstä on suurin osa suorittanut kyseisen nettitestin.
Arjen tietosuoja -koulutuksesta saa perustiedot tietosuojasta, mutta tämän
lisäksi eri hallintokunnilla on toimialaansa liittyviä tietosuojaa koskevia erityispiirteitä. Suositeltavaa on, että hallintokunnat hankkivat toimialansa
erityispiirteitä koskevia tietosuojakoulutuksia ja että tietosuoja-asetus huomioidaan tulevissa koulutussuunnitelmissa. Jämijärvellä järjestettiin iltakoulu 30.5.2018 koskien tietosuojaa ja asioiden julkisuuta kunnassa. Koulutuksen piti Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta ja siihen osallistui
oman kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden lisäksi myös naapurikunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.
Kuntaliitto on vuonna 2017 laatinut yhteistyössä Hansel Oy:n, Julkisten
hankintojen neuvontayksikön ja Kuntahankinnat Oy:n kanssa ohjeet EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen huomioimiseksi julkisissa hankinnoissa. Asetuksen vaatimukset vaikuttavat mm. tietojärjestelmien hankintaa. Ohjeessa on kiinnitetty huomiota rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän asemaan ja velvollisuuksiin sekä keskeisiin sopimusehtoihin. Ohjeen
tarkoituksena on auttaa hankinnoissa ja antaa lisätietoa tietosuojaan liittyvistä asioista.
Pöytäkirjan liitteenä 144.1 kuntaliiton yleiskirje 14/2017, liitteenä 144.2 on
Jämijärven kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka; liitteenä 144.3 henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaopas; liitteenä 144.4 kuntaliiton ohje tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä selosteosan mukaiset toimenpiteet tietosuoja-asetukseen
valmistautumiseksi
2. hyväksyä Jämijärven kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan, henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaoppaan
3. vaatia tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen
henkilöstöltä
4. velvoittaa koko kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden katsomaan Arjen tietosuoja-videon ja suorittamaan hyväksytysti siihen liittyvän nettitestin, josta tulostettu dokumentti toimitetaan kunnanvirastolle
arkistoitavaksi
5. suosittaa, että hallintokunnat hankkivat toimialansa erityispiirteitä koskevia tietosuojakoulutuksia tarpeen mukaan.
6. määrätä kunnan hankinnoissa noudatettavaksi Kuntaliiton ohjeen tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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145 §

JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N OSAKKEIDEN HANKKIMINEN
Jämin Hiihtotunneli Oy on päättänyt toteuttaa suunnatun osakeannin Jämijärven kunnalle. Osakkeenomistajien osakeyhtiölain mukaisesta merkintäetuoikeudesta poiketaan tarkoituksena mahdollistaa yhtiön toiminnan
jatkuminen sekä saattaa yhtiön oma pääoma osakeyhtiölain vaatimalle
tasolle.
Kunnan omistuksessa olevat osakkeet yhtiökokoushetkellä ovat olleet
1.657 kappaletta. Uusia osakkeita merkitään 24.855 kappaletta. Kunnan
omistuksessa olevat osakkeet ovat merkinnän jälkeen 26.512 kappaletta.
Osakkeiden kokonaismerkintähinta osakeannissa on yhteensä
291.797,70 euroa.
Merkintähinta maksetaan muuttamalla Jämijärven kunnan vieraan pääoman ehtoisia lainoja omaksi pääomaksi. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus palautetaan kunnan taseeseen oikaisemalla aiempien vuosien alaskirjatut erät.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 24.855
kappaletta kokonaismerkintähinnalla yhteensä 291.797,70 euroa. Merkinnän jälkeen kunnan omistuksessa olevia osakkeiden määrä on 26.512
kappaletta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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146 §

MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON
Kunta myi omistamansa Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeet 408.100,00
euron kauppahinnalla. Osakkeiden tasearvo oli 677,12 euroa, joten
myyntivoiton osuus oli 407.422,88 euroa. Myyntivoitto kirjattiin tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin.
Osakekauppaan ei ole varattu talousarviomäärärahaa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 407.420,00
euron lisämäärärahan vuodelle 2018 tuloslaskelman kohtaan Satunnaiset
tuotot sekä 408.100,00 euron lisämäärärahan rahoituslaskelman kohtaan
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------
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Vapaa-aikalautakunta 96 §
22.11.2017
Tekninen lautakunta
33 §
11.06.2018

147 §

KESKUSTAN UIMARANNAN PURETUN HYPPYTORNIN RAKENTEIDEN
POISTAMINEN

Vapaa-aikaltk 96 §

URHEILUKENTÄN UIMARANNAN MUUTOSTYÖT
Terveysviranomaiset ovat vuodesta 2008 alkaen huomauttaneet vuosittain urheilukentän rannassa olevasta vanhasta hyppytornin rakennelmasta.
Vapaa-aikasihteeri on selvitellyt useita eri vaihtoehtoja, miten tuon betonialusta saataisiin poistettua mahdollisimman helposti ja edullisesti.
Asiaa on vuosien mittaan selvitetty puolustusvoimilta, räjäyttäjältä ja vinssiyrittäjiltä paikallisten mahdollisten toimijoiden lisäksi.
Tämän hetkinen järkevin suunnitelma on:
- betonilaattaan porataan ketjun mentävä reikä
- sukeltajan avulla laitetaan ketju betonilaatan läpi
- kaivinkoneiden avulla vedetään betonilaatta ja sen tukipuut rantaan
- betonilaattaa hyödynnetään laiturin rakentamisessa
- yrittäjät ottavat täydellisen vastuun toteutuksesta

Päätösehdotus:
Vapaa-aikalautakunta katsoo asian olevan selvitetty ja pohjatöiltään tehty
niin pitkälle kuin vapaa-aikasihteeri voi sitä selvittää.
Hyppytornin rakennelma tulee poistaa vielä tämän kuluvan vuoden aikana.
Rakennelman poistamiseksi tarvitaan niin paljon teknistä tietämystä, että
vapaa-aikalautakunnan vastuu asiassa siirtyy teknisen puolen asiantuntijoille tästä eteenpäin.
Päätös:

Vapaa-aikalautakunta katsoo asian olevan selvitetty ja pohjatöiltään tehty
niin pitkälle kuin vapaa-aikasihteeri voi sitä selvittää. Rakennelman poistamiseksi tarvitaan niin paljon teknistä tietämystä, että vapaa-aikalautakunnan vastuu asiassa siirtyy teknisen puolen asiantunti-joille tästä eteenpäin.

Tekninen ltk 33 §

Valmistelija: kunnanjohtaja Kirsi Virtanen
DI Rauno Tynkynniemi on valmistellut Keskustan uimarannan hyppytornin poistamiseen liittyviä asioita.
Ympäristöviranomaiset ovat edellyttäneet hyppytornin perustuksen vedessä olevien rakenteiden poistamista. Rakenteet ovat turvallisuusriski ja
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estävät uimarantakäytön. Turvallisuuden varmistamiseksi on selvitetty erilaisia keinoja, mm. vedessä olevien paalujen verkottamista, laudoittamista, ympärystäyttöä, betonivalua ym. Näistä mikään ei kuitenkaan ole
hyvä vaihtoehto, koska edelleen jäisi erilaisia ongelmia ja riskejä, jolloin
ongelmaa käytännössä vain siirrettäisiin lähitulevaisuuteen.
Tilanne on vaikea, koska uimaranta keskellä kirkonkylää on yksi järvestään tunnetun kunnan vetovoimatekijä ja uimarannan tilanteesta on tullut
uimarannattomien vuosien aikana palautetta. Myös nuorten kuulemisessa
uimarannan kuntoon laittaminen nousi kärkeen nuorten kotikunnalleen
antamista toiveista. Kunta ei voi osoittaa paikalle uimarantaa, koska hyppytornin jäljellä olevat rakenteet ovat turvallisuusriski, jota ei voi nykypäivänä hallita ilman vedenalaisten rakenteiden poistamista.
Suunnitelma esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta
1) päättää kilpailuttaa esitetyn suunnitelman mukaisesti uimahyppytornin rakenteiden poistamisen
2) ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 30.000
€:n talousarviomäärärahaa vuodelle 2019 uimahyppytornin loppujen
rakenteiden poistamiseksi ja uimarannan puhdistamiseksi edellä
mainitun työn jälkeen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KH 147 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa kunnanvaltuustolle 30.000 €:n talousarviomäärärahaa vuodelle
2019 uimahyppytornin loppujen rakenteiden poistamiseksi ja uimarannan
puhdistamiseksi edellä mainitun työn jälkeen.
-----
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Tekninen lautakunta
46 §
29.06.2017
Kunnanhallitus
172 §
29.06.2017
Tekninen lautakunta
52 §
28.08.2017
Tekninen lautakunta
60 §
01.09.2017
Tekninen lautakunta
35 §
11.06.2018
148 §

JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN KORJAUSTYÖT HYVÄN SISÄILMAN
TAKAAMISEKSI

Tekn. ltk 46 §

Taloterveys Lajunen Oy:n sisäilmatutkimuksiin ja sisäilman laatu –painotteiseen korjaussuunnitteluun erikoistunut Raimo Lajunen on tehnyt tarkentavan tutkimuksen Jämijärven keskuskoululla A-Insinöörit Oy:n tutkimuksen perusteella tehtyjen korjaustoimien riittävyydestä. Tutkimusraportti tarpeellisine toimenpidesuunnitelmineen ja kustannusarvioineen valmistuu teknisen lautakunnan kokoukseen mennessä. Lautakunnan kokous pidetään Jämijärven keskuskoululla ja lautakunta tutustuu samalla
kohteeseen.

Ehdotus:
Tekninen lautakunta tutustuu raporttiin ja antaa oman lausuntonsa raportista tai ehdotuksensa jatkotoimista kunnanhallitukselle ja tarvittaessa
edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Tekninen lautakunta tutustui Taloterveys Lajunen Oy / Raimo Lajusen
laatimaan tutkimusraporttiin. Tekninen lautakunta totesi, että tarvitaan tarkemmat ja konkreettisemmat korjaussuunnitelmat.
Asian käsittelyä jatketaan.
---KH 172 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus jää odottamaan teknisen lautakunnan ehdotusta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Tekn. ltk 52 §
Kunnanjohtaja on selvitellyt viranomaistahoilta saatavaa lausuntoa ehdotetusta korjausmenetelmästä ja keskustellut korjausehdotuksesta Taloterveys Lajunen Oy:n Raimo Lajusen kanssa. Viranomaislausuntoja ei yksittäistapauksista anneta. Kunnanjohtaja esittelee asiaa ja keräämiään lisäselvityksiä kokouksessa tarkemmin ja lautakunta keskustelee jatkosta.
Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta keskustelee ja päättää jatkotoimista.
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Päätös:
Tekninen lautakunta päätti purkaa ikkunan alta seinärakennetta niin, että
eristetila ja eristeitä saadaan näkyviin. Tekninen lautakunta pitää katselmuksen / kokouksen paikan päällä ja päättää jatkotoimista nähtyään eristetilan ja eristeet.
----Tekn. ltk 60 §
Tekninen lautakunta tekee katselmuksen luokkatilassa (entinen erityisopettajan huone) joka sijaitsee kirkon puoleisessa päädyssä 1. kerroksessa. Tilasta aukaistaan seinää sisäpuolelta lattian rajaan saakka, jotta
saadaan mahdollisimman paljon eristetilaa ja eristeitä näkyviin.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta keskustelee ja päättää jatkotoimista seinärakenteiden ja eristeiden kunnon toteamisen jälkeen.
Päätös:
Kellarikerroksen luokkasiiven ulkoseinät tiivistetään kuntotutkimusraportin
suositusten mukaisesti. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätetään sitten,
kun tarkemmat suunnitelmat valmistuvat. Tekninen lautakunta aloittaa jatkosuunnittelun tammikuussa 2018.
Asia viedään tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
----Tekn. ltk 35 §
Valmistelija: kunnanjohtaja Kirsi Virtanen
Kiinteistöstrategiaan, arviointimenettelyyn ja koulun tuleviin korjaustarpeisiin liittyen tehtävän kustannuslaskennan yhteydessä on tarkasteltu koulukiinteistöjen tilannetta. Tässä tarkastelussa on tullut esiin ilmanvaihtoon
ja kuitupölyyn liittyviä ongelmia. Samaan aikaan kunnanjohtaja on saanut
yhteydenottoja, joissa viitataan lapsen oireisiin koulussa. Kunnanjohtaja
on neuvonut ottamaan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan ja pyytänyt
kertomaan samalla myös oman epäilyksensä sisäilman laatua mahdollisesti haittaavasta kuitupölystä.
Kuitupöly (mineraalivilla tai lasivilla) on yleinen, mutta edelleen hyvin laajasti tuntematon sisäilman laatua heikentävä partikkeli. Se voi aiheuttaa
kurkun käheyttä, kipeyttä, kirvelyä, kutinaa, äänen käheyttä, silmien kuivuutta, kutinaa, kirvelyä, vetistämistä, ihon ja erityisesti huulten kuumottamista, polttavaa tunnetta, kuivumisen tunnetta. Myös lämmönnousua on
jossakin tilanteissa epäilty villapölyn aiheuttamana.
Ilmanvaihtokonehuoneissa on vielä tiivistämättömiä läpivientejä, jotka on
tiivistettävä. Ilmanvaihtokonehuoneeseen ei saa päästä ulkopuolelta pöPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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lyä ja kuituja. Ilmanvaihtokonehuoneeseen kuljetaan läpi puhallusvillatilan, jossa on myös avonaisia villapintoja putkien päällä. Tila tuulettuu
räystäiltä. Tilasta on porrashuoneeseen venttiili, jonka läpi pääsee esteettä ilmavirtaus käyttötiloihin. Tarkastushetkellä ilmavirta on pölytilasta
puhtaaseen tilaan. Näin ei saa olla.
Ilmanvaihto on puhdistettu vuonna 2015 ja se on säädetty lievästi ylipaineiseksi vuonna 2017. Tämä säätö on tehty sen vuoksi, ettei rakennuksen ulkoseinien rakenteiden läpi voi tulla ilmavuotoja, jotka kuljettaisivat
väärän rakenteen sisällä mahdollisesti ja jopa todennäköisesti olevia mikrobeja sisätiloihin. Rakennuksen ulkoseinistä koko alakerran koulukäytössä olevien tilojen osuus on tiivistetty. Tiivistäminen jatkuu yläkerran tiloissa ja Tykköön toimipisteen tiloissa, koska myös siellä on ulkoseinällä
hiushalkeamia liitoksissa ja opetustilat ovat osittain maan alla. Materiaali
työhön on pääosin jo hankittuna eli kustannukset ovat pääasiassa oman
henkilökunnan työkustannuksia.
Tiivistäminen on siis suojatoimenpide sille, ettei ulkoseinärakenteista
pääse sisäilmaan epäpuhtauksia. Ylipaineisuus ilmanvaihdossa taas varmistaa edellä mainitun siten, että tilaan tuodaan enemmän ilmaa kuin sitä
imetään pois. Tämä aiheuttaa sen, että ”ylimääräinen” ilma puskee
hiushalkeamia päin ja pitkällä tähtäimellä kuljettaa höyrypitoista sisäilmaan rakenteisiin. Rakennukselle se ei ole hyvä, sisällä työskenteleville
se on turvallisuustekijä ja hyvän sisäilman tae. Ylipaineisella ilmanvaihdolla ei voida ratkaista ongelmia pitkällä tähtäimellä.
Rakennuksen ilmanvaihdon tutkiminen mahdollisen kuitupölyongelman
selvittämiseksi sekä mahdollisten ongelmien korjaaminen on tehtävä ennen koulun alkua, jotta tilat ovat varmasti kuitupölyttömät ja tiiviit koulun
alkaessa.
Kustannusarvio ilmanvaihtoon liittyvän mahdollisen kuitupölyongelman
selvittämisestä, korjaamisesta ja ilmanvaihdon puhdistamisesta ja säädöstä sekä tiivistämisen loppuun saattamisesta on noin 20.000 €.
Ehdotus:

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 20.000 euron lisämäärärahaa ilmanvaihtoon liittyvän mahdollisen kuitupölyongelman selvittämiseksi ja korjaamiseksi sekä koulurakennusten tiivistämisen loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Teknisen lautakunnan jäsen Pentti Mäkelä ja varajäsen Erkki Rudenberg
jättivät eriävän mielipiteen.
- Taloterveys Lajunen Oy:n lausunnon mukaista tiivistystä ei tule jatkaa
enää, sillä se ei ole riittävä toimenpide.
Muilta osin he hyväksyivät päätösehdotuksen.
-----
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KH 148 §

Kunnanjohtaja kertoi kunnanhallitukselle koulun kuitupölyongelmasta ja
tarvittavista toimenpiteistä sekä siitä, että tiivistämistä on tärkeä jatkaa,
jotta koulunkäyntiin ja työskentelyyn on turvalliset tilat kunnes saadaan
ratkaistua pidemmän tähtäimen suunnitelma koulun osalta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 20.000 euron lisämäärärahaa
Keskuskoulun kirkonkylän toimipisteen ilmanvaihtoon liittyvän mahdollisen kuitupölyongelman selvittämiseksi ja korjaamiseksi sekä koulurakennusten tiivistämisen loppuun saattamiseksi sekä 5.000 € Tykköön koulutilojen tiivistämisen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti järjestää iltakoulun kunnanvaltuustolle, sivistys- ja tekniselle lautakunnalle maanantaina 18.6.2018 kunnanvaltuuston
jälkeen Keskuskoulun kirkonkylän toimipisteessä.
-----
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149 §

JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2018 –
31.5.2019

KH 123 §

Jämi-säätiön tilintarkastajina on toiminut v. 2017 Tapani Torpo ja varatilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy.

Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat toimikaudeksi
1.6.2018 – 31.5.2019.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti valita Jämi-Säätiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi
16.6.2018 – 31.5.2019 BDO Audiator Oy:n.
Olli Seppälä ja Ari Uusi-Rasi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.
-----

KH 149 §
Ehdotus:

Korjataan itseoikaisuna, että päätösvalta asiassa kuuluu Jämi-Säätiölle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.
____
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MUUT ASIAT
JUHALAN TONTTITARJOUS
Kunnanjohtaja kertoi, että Huutokaupat.com:ssa myynnissä olleesta tontista oli tullut 400 euron tarjous ja pitäisi ilmoittaa hyväksyykö kunta sen
vai ei. Tontista on esitteissä pyydetty 4.398 euroa. Ostajaehdokas on ilmoittanut sähköpostitse, että voi tarjota tontista enintään 1.200 euroa
mutta ei voi varmuudella luvata rakentamisen alkavan kahden vuoden sisällä kaupanteosta, mikä ehto on ollut sakon uhalla muissa saman alueen
tonttikaupoissa. Kunnanhallitus kävi keskustelun asiasta ja pyysi kunnanjohtajaa ilmoittamaan tarjoajalle, että kunta ei hyväksy tarjousta.
KUNNAN OMISTAMAN VESIJÄTTÖMAAN MAHDOLLINEN
LUNASTAMINEN JA KÄYTTÖ
Yksityinen henkilö on ottanut yhteyttä kuntaan haluten ensisijaisesti lunastaa kunnan omistaman vesijättömaan rantaoikeutta. Toissijainen
pyyntö on saada maisemoida ranta-alue ja rakentaa sivuttaissuuntainen
laituripaikka tai venevalkama talon edustalle. Naapurustossa on venevalkama, jonka toinen yksityinen henkilö on rakentanut jo aikaisemmin ennen kuin kunta on lunastanut vesijättömaan. Kunnanhallitus keskusteli
asiasta ja evästi kunnanjohtajan tuomaan asian seuraavan kokouksen käsittelyyn keskustelun mukaisella päätösehdotuksella.
_____
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