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151 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

152 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki
ja Antti Lähteenmäki.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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153 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- Satakunnan sairaanhoitopiiri:
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017
08.06.2018
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 11 §/4.6.2018
Ensihoidon palvelutasopäätöksen vv 2016-2019
tarkistaminen uuden ensihoitoasetuksen ja eduskunnan
oikeusasiamiehen toimenpidesuositusten mukaisesti 12.06.2018
Yhtymähallituksen pöytäkirjanotteet 11.06.2018
13.06.2018
§ 91 Osavuosikatsaus 1-4 kk/2018
§ 92 Sairaanhoitopiirin vuosien 2019 – 2021 toimintaja taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman vuoteen
2024 sekä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen
päivitys
§ 94 Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden
järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+päivitys
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä:
Yhtymävaltuuston pöytäkirja 7.6.2018 liitteineen
08.06.2018
- Verohallinto:
Neuvottelumuistio 28.5.2018, Ikaalisten toimipisteen
lakkauttamista koskeva suunnitelma
08.06.2018
- PoSa: Kuntakohtainen toteuma 3/2018
12.06.2018
- Maakuntauudistus Viestintä:
Maakuntauudistus mukana SuomiAreenassa!
13.06.2018
- Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta
18.06.2018
- Satakuntaliitto:
Maakuntahallitus, pöytäkirjanote 04.06.2018 § 98
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1
saadut lausunnon ja niihin laaditut vastineet
11.06.2018
- Kokemäen kaupunki:
Kaupunginhallitus, pöytäkirjanote 18.6.2018/136 §
Satakuntaliiton lausuntopyyntö ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä maakuntauudistuksen
toteutuessa
18.06.2018
2. Pöytäkirjat:
- Vanhusneuvosto
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3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
Luovutuksen saaja(t)
kohde Rnro
Aalto Markku
181-413-1-24
Suomen valtio,
Aalto Pirjo
Moisio
Metsähallitus
Jämijärven kunta
181-407-3-74
Koivumäki Eero
Korkeamäki
Jämijärven kunta
181-411-1-368
Koivumäki Tero
ma. Heponiemi
Jämijärven kunta
181-411-1-368
Lahdenpää Jukka
ma. Heponiemi
Soini Esko kuolinp.
181-401-5-250
Jokela Marko
Eskola
Isotalo Tapani
181-419-5-72
Ahokangas Riku
Ryysyranta
Sillanpää Leena
181-401-5-193
Salminen Mikko
Jokiniemi
Salminen Eija
Sarlund Miia
181-419-6-26
Nieminen Tommi
Sarlund Kalle
Hatanpää
Ehdotus:

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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154 §

ASIAKIRJA- JA KOPIOTAKSAN TARKISTAMINEN
Julkisuuslain 24 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta,
kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, sähköisesti tallennettu asiakirja
lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvollisuuden piiriin.
Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä on
oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyydettäessä ilmoitettava käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei ja toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Poikkeuksellista tiedonhakua vaativissa tietopyynnöissä voidaan periä tiedon
esille hakemisesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu, jollei kysymys ole neuvonta-, kuulemis- eikä tiedotusvelvollisuudesta. Kopiosta ja
tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuneiden kustannusten määrää, koskee soveltuvin osin
myös sähköistä palvelua.
Kunnanhallitus on päättänyt 320 § 9.12.2013 ulkopuolisille myytävien kopioiden hinnoiksi seuraavat hinnat:
1. yksityisille henkilöille myytävien kopioiden hinnat seuraavasti
- mustavalkoinen
paperituloste
0,50 €
kopiokalvo
1,50 €
- värikopio
paperituloste
1,00 €
kopiokalvo
2,00 €
Suurkuvatulostin
- Paperi 80 g, 120 g, 180 g
- Valokuvapaperi 120 g

1,50 €/ 10 cm
2,50 €/ 10 cm

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Saman alkuperäiskappaleen 10:ltä ensimmäiseltä kopiolta sekä
50 % alennuksella tämän määrän ylittäviltä kopiolta.
2. määrätä yhteisöille ja yhdistyksille myytävien kopioiden hinnaksi em.
hinnoista 50 %:lla alennettu hinta kopiolta
3. määrätä oikeaksi todistamisesta maksuksi 0,30 €/ kpl
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. määrätä myytävien kopioiden hinnat
- mustavalkoinen A4 paperituloste
- mustavalkoinen A3 paperituloste
- kopiokalvo A4
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- värikopio A4
- värikopio A3
- kopiokalvo A4

2,00 €
3,00 €
3,00 €

paperituloste
paperituloste

Suurkuvatulostin
- Paperi 80 g, 120 g, 180 g
- Valokuvapaperi 120 g

2,00 €/ 10 cm
3,00 €/ 10 cm

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Hinnat ovat saman alkuperäiskappaleen 10:ltä ensimmäiseltä kopiolta
sekä 50 % alennuksella tämän määrän ylittäviltä kopiolta.
1. määrätä yleishyödyllisille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille ja
yhdistyksille myytävien kopioiden hinnaksi em. hinnoista 50 %:lla alennettu hinta kopiolta
2. määrätä oikeaksi todistamisesta maksuksi 0,50 €/ kpl
3. määrätä, että henkilö voi käyttää henkilörekisterin tarkastusoikeutta
maksutta kerran vuodessa.
Lunastusmaksua ei peritä:
1. asianomaiselle annettavasta pöytäkirjanotteesta, ensimmäinen pöytäkirjanote on maksuton: jos pyytää toisen otteen samasta asiasta, se
on maksullinen ja peritään alv.
2. kunnan omilta viranomaisilta, kustannukset jaetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti
3. asianomaista koskevasta työ- tai palkkatodistuksesta, nimikirjanotteesta tai palkkatodistuksesta
4. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon
kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista
varten
5. asiakirjasta, joka jätetään Jämijärven kunnan virka-asioissa käsiteltäväksi (hakemusten ja anomusten liitteeksi tulevat kartta- ja vähäiset
asiakirjakopioinnit A3 ja sitä pienemmät kopiot)
6. luottamushenkilöiltä toimielimessä tapahtuvan luottamustyöhönsä tarvitsemista kopioista
7. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusmaksua.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että uudet taksat astuvat voimaan 1.8.2018
____
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155 §

KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN
Aluehallintovirasto (avi) on päätöksessään LSAVI/473/06.00.00/2017 todennut, että pöytäkirjoja ei ole korjattu hallintolain mukaisella menettelyllä
vastaamaan kunnan ilmoituksen mukaista tilannetta (valtuuston puheenjohtajan poistuminen ko. asioiden käsittelyn ajaksi). Asiassa jää avin mukaan epäselväksi mikä on ollut tosiasiallinen tilanne kokouksissa ko. asioita käsiteltäessä. Samassa yhteydessä aluehallintovirasto on korostanut
velvollisuutta pysytellä totuudessa selvityksiä aluehallintovirastolle annettaessa.
Avin mukaan hallintokantelussa on esteellisyyden osalta ollut kysymys
Jämijärven kunnanvaltuuston kokouksesta 9.11.2015, jossa on käsitelty
Jämin Hiihtotunneli Oy:n lainaa. Toinen kantelussa esitetty esteellisyysväittämä on ollut kunnanhallituksen kokous 27.6.2016, jossa on käsitelty
Jämin Hiihtotunneli Oy:n avustusta. Kokouspöytäkirjoissa ei ole merkintää
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Leppihalmeen poistumisesta esteellisenä noiden pykälien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Aluehallintovirasto ohjaa Jämijärven kunnanhallitusta huolellisuuteen kunnan toimielimien pöytäkirjojen kirjauksissa ja niiden tarkastamisessa.
Kuntaliiton lakiosastolta on tiedusteltu miten tällainen päätös korjataan.
Kysymys ja vastaus ovat esityslistan liitteenä. Kuntaliiton johtavan lakimiehen vastaus:
”Mikäli katsotte aiheelliseksi lähteä korjaamaan muutaman vuoden takaisessa pöytäkirjassa olevaa puutetta,
jolla ei ole suurempaa asiallista merkitystä, voisi pöytäkirjaa korjata kirjoitusvirheen korjaamisena. Korjaaminen tapahtuisi kunnanhallituksessa ja edellyttäisi että on saatavissa selvitys siitä, että ao. henkilö tosiasiassa ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta. Päätöksessä kunnanhallitus toteaisi, että kunnanhallituksen pöytäkirjaa xxx pitäisi korjata
vastaamaan kokouksen kulkua. Pöytäkirjan ko. asian kokousmerkintöihin lisätään merkintä kunnanhallituksen jäsenen ilmoittamasta esteellisyydestään ja poistumisesta kokouksesta
ko. asian käsittelyn ajaksi. Jos kunnanhallitus ei ole yksimielinen siitä, korjataanko pöytäkirja ja millä tavalla, asiasta äänestetään.
Hallintolain 52 §:n mukaan kirjoitusvirheen korjaamisesta on
tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen
(korjattavaan kunnanhallituksen pöytäkirjaan). Merkintä on
syytä tehdä siten, että siitä käy ilmi, minkälainen korjaus on
tehty ja korjauspäätöksen päivämäärä ja pykälä.”
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Kyseessä olevia päätöksiä ei ole aikaisemmin korjattu, koska aville annettu vastaus perustuu kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston silloisen puheenjohtajan, kunnanhallituksen silloisen puheenjohtajan sekä silloisen
kunnanvaltuuston varapuheenjohtajan muistikuviin eikä niistä ole ollut
heistä kenelläkään kokoustapahtumien hetkellä tehtyjä kirjallisia muistiinpanoja ja on ollut epäselvää, että miten tällainen virhe voidaan jälkikäteen
korjata.
Kunnanhallituksen on päätettävä kuntaliiton johtavan lakimiehen vastauksen mukaisesti siitä korjataanko pöytäkirjoja.
Ehdotus:

Kunnanhallitus kuulee silloista kunnanvaltuuston puheenjohtajaa, silloista
kunnanvaltuuston varapuheenjohtajaa sekä kunnanjohtajaa, keskustelee
asiasta ja päättää korjataanko pöytäkirjoja kuntaliiton vastauksen mukaisesti kirjoitusvirheen korjaamisena.

Päätös:

Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Satu Jokela.
Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Keskustelun päätteeksi kunnanhallitus
oli todennut, ettei katso aiheelliseksi korjata muutaman vuoden takaisissa
pöytäkirjoissa olevaa puutetta, joilla ei ole suurempaa asiallista merkitystä.
Matti Leppihalme, Antero Karppinen ja kunnanjohtaja Kirsi Virtanen jääväsivät itsensä keskustelusta ja poistuivat keskustelun ja päätöksenteon
ajaksi.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
18.06.2018
195
________________________________________________________________________________

156 §

MAAKUNNAN ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT
Satakunnan kunnilta pyydetään lausunto siitä, miten kukin kunta aikoo
järjestää tämän lausuntopyynnön kohteena olevat tukipalvelunsa maakuntauudistuksen toteutuessa. Lausunnossa kuntia pyydetään arvioimaan kunnan tukipalveluiden järjestäminen ja tuottaminen erityisesti selvityksen lopussa olevia vaihtoehtoja vasten. Lausunto pyydetään toimittamaan 30.6.2018 mennessä maakuntauudistuksen projektitoimistoon
osoitteella: maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi
Esitetyt tukipalveluiden järjestäytymisvaihtoehdot ovat:





Maakunta toimii itsenäisesti (VE1)
Kaikki kunnat ja maakunta toimivat yhdessä (inhouseyhtiö) (VE2)
Maakunta ja osa kunnista toimivat yhdessä (inhouseyhtiö VE3)
Kaikki kunnat ja maakunta toimivat yhdessä (markkinoilla toimiva yhtiö) (VE4)

Jämijärven kunnan ateriapalvelut tuotetaan tällä hetkellä koululle ja päiväkodille kunnan omana työnä. Kunta ei tuota palveluita sote-toimijoille eikä
järjestä tai tuota kotiin kuljetettavia ateriapalveluita. Nämä palvelut tuotetaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntatyhtymä PoSa:n sekä yksityisten ruokapalveluyrittäjien toimesta.
Jämijärvellä kunta ei tuota sote-toimijoille puhtauspalveluita, vaan nämä
tuotetaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntatyhtymä PoSa:n toimesta. Jämijärven kunnan omat puhtauspalvelut ovat pääosin ulkoistettu
ja osassa toimitiloja järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa. Tykköön toimipisteen ja päiväkodin viikkosiivouksesta huolehtii ruokapalveluhenkilökunta.
Jämijärven kunnan tämän hetken tilanteen näkökulmasta mikään ehdotetuista neljästä vaihtoehdoista ei todennäköisesti toisi säästöjä tai erityisemmin lisäisi toiminnan tehokkuutta nykyiseen nähden.
Liite 156.1 tukipalveluselvitys
Ehdotus:

Jämijärven kunnanhallitus lausuu asiasta:
Mikäli Satakuntaan perustetaan maakunnallinen ateria- ja puhtauspalveluyhtiö, joka ei toimi markkinoilla kuin vähäisessä määrin, voi kunta harkita yhtiön osakkuutta, mikäli siitä on kunnalle taloudellista tai toiminnallista etua. Tällä hetkellä kunnalla ei ole tarvetta kuitenkaan liittyä maakun-
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nalliseen yhtiöön. Jämijärven kunta pyytää huomioimaan mahdollisen yhtiön valmistelussa myös sen, että kunta halutessaan voisi myös tarvittaessa ja tarkoituksenmukaiseksi katsottaessa myydä yhtiölle palveluita.
Mikäli yhtiön perustaminen tulisi ajankohtaiseksi ja mikäli Jämijärven
kunta silloin päättäisi liittyä yhtiöön, edellyttää kunta aterioiden valmistamista Jämijärvellä, lähellä ruokailijoita, ja ruuan valmistamista pääosin kotimaisista, mahdollisimman lähellä tuotetuista aineksista.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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157 §

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA
2019
Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee talousarvion kuntia kuultuaan. Lopullisesti talousarvion vahvistaa Porin kaupunginvaltuusto.
Johtokunta on käsitellyt talousarvion laadintaa liitteen 157.1 mukaisesti.
Pelastuslaitoksen mukaan talousarvion perusperiaate on, että kuntien yhteisesti maksettavat kustannukset on nostettu toteuttamiskelpoiselle tasolle. Kuluvan vuoden talousarvio näyttää ylittyvän. Pelastuslaitoksen mukaan talousarviossa pysyminen ei ole mahdollista, jos pidetään kiinni hyväksytystä palvelutasopäätöksestä. Paloasemien vuokrat on tarkistettu
vuoden 2019 kustannustason mukaisiksi. Pelastuslaitos ilmoittaa, että paloasemien vuokria tarkistellaan sen mukaan kuin tietoja muutoksista saadaan.
Pelastuslaitoksen mukaan tällä talousarvioesityksellä nykyinen palvelutaso olisi kenties mahdollista säilyttää ja hienosäätöä tehtäisiin perinteisesti pitämällä virkoja vaihtotilanteissa auki.
Pelastuslaitos pyytää huomioimaan, että vuoden 2020 rahoitus valtiolta
perustuu vuoden 2019 talousarvioon, jonka on oltava sen vuoksi kestävällä pohjalla.
Satakunnan pelastuslaitos pyytää kunnan lausuntoa 15.8.2018 mennessä.
Jämijärven maksuosuuden arvioidaan nousevan 2,3 % (4.264 €), joka on
hieman pienempi kuin kuntien maksuosuuden nousujen keskiarvo (3,1
%).

Ehdotus:

Jämijärven kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa talousarvioesityksestä.
Jämijärven kunnanhallitus muistuttaa maakuntauudistusta valmisteltaessa
kaikilta osin ja valmistelun jokaisella tasolla varmistamaan ensivasteyksiköiden toimintaresurssit. Aktiivisesti toimivat ensivasteyksiköt ovat harvaan asutulla maaseudulla elintärkeitä yksiköitä ja niiden osaamisen tason säilymisen takaamiseksi on oltava riittävä määrä hälytyksiä, mikä on
taattava riittävin taloudellisin resurssein. Aktiivisuus vahvistaa ammattitaitoa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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158 §

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. Esityslistan liiteaineistona on selvitys kunnalle osoitetusta pyynnöstä.
Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 11.6.2018 § 150 Muut asiat esitetystä pyynnöstä ja ohjeisti asian jatkovalmistelussa.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnan omistamaa vesijättömaata ei anneta
yksityisen käyttöön, vaan se on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten yleistä
käyttöä varten.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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159 §

TÖIHIN TÄNNE KAMPANJA
Lounais-Suomen yhteismarkkinointikampanja ”Töihin tänne” on etenemässä toiseen vaiheeseen. Kampanjassa halutaan tuoda Lounais-Suomi
laajasti näkyviin. Alueen kunnat on kutsuttu kampanjan osallistujiksi. Positiivinen rakennemuutos on koko lounaisen rannikon yhteinen ilmiö. Siksi
on tärkeää, että kampanja on meidän kaikkien näköinen ja sitoudumme
viemään sitä yhdessä eteenpäin.
Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi Varsinais-Suomen ELYkeskuksen rahoituksella ja johdolla vuoden 2017 lopulla. Ensimmäisen
vaiheen tavoitteena oli luoda hankkeen konsepti ja ilme sekä käynnistää
markkinointikampanja positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi
Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut rahoittamaan hankkeen toista
vaihetta 80 000 euron osuudella. Muina rahoittajina toimivat Lounais-Suomen kunnat sekä maakuntien liitot. Suurimmat kaupungit Turku, Pori,
Rauma ja Salo ovat jo ilmaisseet halunsa olla mukana. Hankkeen toisen
vaiheen kokonaisrahoituksen tavoite on 250 -300 000 euroa. Hankkeen
kuntakumppanuus on jaettu kolmeen luokkaan, oheisen kumppanuuspakettiliitteen mukaisesti. KH liite nro 159.1.
Kumppanuuspaketteihin sisältyy näkyvyyttä kampanjassa sekä maininta
kunnan osallistumisesta. Lisäksi kunta saa oikeuden käyttää Töihin tänne
-kampanjalogoa ja yleisiä materiaaleja omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään. Rahoittajille tarjoutuva räätälöity näkyvyys ja sisällöntuotanto
määrittyvät liitteessä olevan kumppanuuspaketin periaatteiden mukaisesti.
Hankkeen ohjausryhmässä on määritelty kampanjan toisen vaiheen sisällöiksi kuluttajakampanjan jatkaminen sekä töihintänne.fi -sivuston kehittäminen ja laajentaminen. Jatkotyössä tullaan lisäämään sivustolle kuntien
personoitua sisältöä ja avaamaan Lounais-Suomen vetovoimatekijöitä
muuttoa harkitsevien näkökulmasta. Tulevissa vaiheissa sivustosta tehdään kieliversio, jolla voidaan tavoitella kansainvälisiä osaajia LounaisSuomeen. Kokonaisrahoituksella varmistetaan laajan valtakunnallisen kuluttajakampanjan toteutus sekä kampanjan toteuttajina toimivan projektijohtotoimistolta ja mainostoimistolta ostettava työ verkkosivun ja visuaalisen materiaalin kehittämisessä.
Töihin tänne -kampanjan toinen vaihe käynnistyy kuluvan kesän aikana.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen liitto. Kunnan
vastausta osallistumisesta toivotaan 26.6.2018 mennessä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei osallistu ”Töihin tänne” -yhteismarkkinointikampanjaan.
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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160 §

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJALOUKKAUSTEN HALLINNAN TAISTO18HARJOITUS
Valtiovarainministeriö toteuttaa marraskuussa 2018 TAISTOharjoituskuukauden. TAISTO18 harjoitus on julkisen hallinnon ensimmäinen yhteinen harjoitus, jonka tarkoituksena on harjoitella julkisen hallinnon organisaatioiden tietoturvapoikkeamissa sekä henkilötietojen tietoturvaloukkausten yhteydessä tarvittavia toimintamalleja ja prosesseja. Harjoituksen toteuttamisesta vastaavat valtiovarainministeriön asettamat julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta sekä julkisen hallinnon
digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä VAHTI. Harjoituksen opertatiivisesta toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus.
25.5.2018 sovellettavaksi tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää
organisaatioilta kyvykkyyttä hallita henkilötietojen turvaloukkauksia. Tämä
edellyttää kaikilta henkilötietoja käsitteleviltä organisaatioilta uusia prosesseja ja toimintamalleja koskien tällaisia loukkaustilanteita. Koska nämä
velvoitteet ovat kaikille julkishallinnon organisaatioille uusia, näiden prosessien luotettava ja tarkoituksenmukainen toiminta edellyttää niiden harjoittelua.
Juhta/VAHTI-yhteishankkeissa on vuosina 2017 – 2018 toteutettu sekä
tietosuojakoulutusvideoita että työpajatilaisuuksia, joiden avulla julkishallinnon organisaatiot ovat voineet kehittä tietosuoja-asetuksen edellyttämiä
prosesseja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan varautua myös henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteiden hallintaan.
Harjoitus toteutetaan neljänä ajankohtana marraskuussa 2018, joista organisaatio voi valita sen omaan ajankohtaan parhaiten sopivan päivän.
Harjoituspäivä on valittavissa keskiviikko 7.11.2018 , torstai 15.11.2018,
torstai 22.11.2018 tai tiistai 27.11.2018.
Organisaatio saa harjoituspäivänä sähköpostitse muutaman syötteen,
jotka liittyvät kuvitteelliseen sen toimintaan liittyvään tietoturvapoikkeamaan. Organisaation tulee reagoida syötteissä oleviin kuvitteellisiin tapahtumiin sen olemassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen organisaatio saa linkin kyselyyn, jonka avulla organisaatio raportoi ja kuvaa,
kuinka se on kyseisessä tilanteessa toiminut. Harjoituksessa on mahdollista harjoitella tarvittavia viranomaisilmoituksia koskien henkilötietojen tietoturvaloukkauksia.
Harjoitus toteutetaan osana Juhta/VAHTI-yhteishankkeita ja se on osallistujille maksuton.
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Harjoitus edellyttää organisaatiolta:
- ilmoittautumista harjoitukseen 22.6.2018 mennessä
- valmistautumista harjoitukseen kesä-lokakuussa toimitettavien ennakko-ohjeiden mukaisesti.
Harjoituksen voi arvioida vaativan harjoituspäivänä vähintään 3-5 henkilötyöpäivän työpanoksen sekä saman verran työtä ennakolta. Organisaatio
voi laajentaa harjoitusta kattamaan laajemmin omaa toimintaa, esimerkiksi häiriö- ja kriisiviestinnän sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamisen
osalta, mutta varsinainen harjoitus keskittyy tietosuoja-asetuksen edellyttämien kyvykkyyksien harjoitteluun.
Organisaatio saa palautetta harjoituksen jälkeen pohjautuen harjoituspäivinä kerättävään organisaatiokohtaiseen palautteeseen, jonka julkinen
yhteenveto julkaistaan ja esitellään 23.1.2019 järjestettävässä TAISTO18harjoituksen palautetilaisuudessa.
Harjoitus toteutetaan yhteistyössä Suomen Poliisin, tietosuojavaltuutetun
toimiston, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen sekä Valtion tietoja viestintäkeskus Valtorin kanssa. Harjoituksen käytännön tason toteuttamisesta vastaa Väestörekisterikeskus.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnan organisaatio osallistuu tietoturva- ja
tietosuojaloukkausten hallinnan TAISTO18-harjoitukseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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161 §

MUUT ASIAT
Kunnanjohtaja kertoi ystävyyskaupunki Geisenfeldin delegaation vierailusta tulevalla viikolla.
____
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162 §

IRTISANOUTUMINEN KIRJANPITÄJÄN VIRASTA
Kirjanpitäjä on toimittanut kunnanhallitukselle 18.6.2018 irtisanomisilmoituksen eläkkeelle 1.10.2018 alkaen jäämisen vuoksi, esityslistan liitteen
mukaisesti. Palvelussuhteen viimeinen työssäolopäivä on 30.9.2018.

Ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää kirjanpitäjälle eron eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Palvelussuhde päättyy 30.9.2018 ja eläke alkaa 1.10.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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