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260 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

261 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja
Anu Koivumäki

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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262 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- Satakunnan pelastuslaitos
Pöytäkirja: Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan
kokous nro 7/2018
08.11.2018
- Valvira
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen
16.11.2018
- Maakuntauudistus Viestintä
Tiedote: Koetalousarvio ja kiinteistöasiat Vaten käsittelyssä
16.11.2018
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Ote pöytäkirjasta: Yhtymähallitus 20.11.2018 § 160
Terveyspalveluiden esitykset toiminnallisista muutoksista 20.11.2018
Ote pöytäkirjasta: Yhtymähallitus 20.11.2018 § 169
Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma PohjoisSatakunta
20.11.2018
Ote pöytäkirjasta: Yhtymähallitus 20.11.2018 § 171
Jämijärven vanhusneuvoston kyselyn tulokset
20.11.2018
- TE-palvelut Satakunta
Satakunnan monialaisten yhteispalveluverkostojen johtoryhmien asettaminen vuosille 2019–2021
21.11.2018
- Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus:
Ote pöytäkirjasta 26.11.2018 § 177 , Toiminnan ja
talouden katsaus 1-10 kk/2018
27.11.2018
Ote pöytäkirjasta 12.11.2018 § 26. Somaattisen
sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2019
28.11.2018
- Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto:
Muistio 7.8.2018 kokous
7.8.2018

2. Pöytäkirjat:
- Tekninen lautakunta

13.11.2018

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
Kuolinpesä Niemi Taina
181-411-2-139
Niemenranta
Sillanpää Kalle
181-411-1-410
kuolinpesä
Sillanpää

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Luovutuksen saaja(t)
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Halme Sini
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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:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Kunnanhallitus
248 §
19.11.2018

263 §

KH 248 §

VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2019
EDUSKUNTAVAALISSA, EUROPARLAMENTTIVAALISSA JA MAHDOLLISESSA
MAAKUNTAVAALISSA

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Europarlamenttivaalit
ja europarlamenttivaalien kanssa mahdollisesti samanaikaisesti toimitetaan maakuntavaalit sunnuntaina 26.5.2019.
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat. Kaikissa kevään 2019 vaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden alussa asettama keskusvaalilautakunta.
Vuoden 2019 vaaleissa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat on lähtökohtaisesti asetettava erikseen eduskuntavaaleja varten ja erikseen yhdistelmävaaleja varten. Yhdistelmävaalien vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalilautakunnan
asettamisesta säädetään.
Vaalilautakunta
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä ajoin”
ennen vaaleja. Jos kunnassa osoittautuu käytännössä mahdottomaksi
asettaa yhdistelmävaalien vaalilautakunnat eduskuntavaalien jälkeen sillä
tavalla hyvissä ajoin kuin laissa edellytetään, ne voidaan joutua asettamaan ennen eduskuntavaaleja.
Eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.3.2019,
minkä jälkeen yhdistelmävaalien vaalilautakuntien jäsenten kelpoisuuteen
(ks. alla) voidaan soveltaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos vaalilautakunnat asetetaan kuitenkin ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen sovelletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilautakunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että
vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että yhdistelmävaaleihin.
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava
- eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä
(vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu
ja
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- yhdistelmävaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita [yhdistelmävaaleihin nähden] edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla
- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas,
- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä maakuntavaalien ehdokas.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso,
lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa
tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Lisäksi vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Vaalitoimikunta
Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan.
Vuoden 2019 vaaleissa vaalitoimikunnat on lähtökohtaisesti asetettava
erikseen eduskuntavaaleja varten ja erikseen yhdistelmävaaleja varten,
mutta mitä edellä todetaan tältä osin vaalilautakuntien asettamisesta, on
voimassa myös vaalitoimikuntien osalta. Yhdistelmävaalien vaalitoimikunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalitoimikunnan asettamisesta säädetään.
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava
- eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä
(vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu
ja
- yhdistelmävaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita [yhdistelmävaaleihin nähden] edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla
- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso,
lapsi, sisarus tai vanhempi;
- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä ehdokkaan
puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi eikä myöskään maakuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.
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Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa vaalipiirissä tai maakunnassa: esimerkiksi maakunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalitoimi-kunnan tehtävissä.
Lisäksi vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään
kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään
kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma
sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 72 §). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen,
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan samalla kertaa vuonna 2019 järjestettäviin eduskuntavaaleihin, europarlamenttivaaleihin ja mahdollisiin maakuntavaaleihin.

Päätös:

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
----
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KH 263 §

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan samalla kertaa vuonna 2019 järjestettäviin eduskuntavaaleihin, europarlamenttivaaleihin ja mahdollisiin maakuntavaaleihin.

Päätös:

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan:
Huhtaniemi Jarmo
Leppänen Terttu
Lehtiö Helena
Karppinen Antero
Gallen-Kallela Hilkka
Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan:
Alatalo Juho
Sorvali Timo
Mansikkamäki Kati
Asian käsittelyä jatketaan.
-----
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264 §

ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA / KATI MANSIKKAMÄKI
Kati Mansikkamäki on lähettänyt kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
15.11.2016 päivätyn kirjeen, jolla hän anoo eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä 1.1.2019 alkaen henkilökohtaisista syistä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto myöntää Kati Mansikkamäelle eron kunnanhallituksen varajäsenyydestä 1.1.2019 alkaen henkilökohtaisista syistä
2. valitsee kunnanhallituksen varajäsenen Kati Mansikkamäen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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265 §

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1-9 KK/2018
PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden toteutumista ajalla 1.1.- 30.9.2018 kokouksessaan 20.11.2018.
Yhdeksän kuukauden osuus vuotuisesta määrärahasta on 75 %.
Jämijärven kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2018 ovat seuraavat:
Palvelu:
Perhepalvelut
Aikuispalvelut
Vanhuspalvelut
Erityispalvelut
Ympäristöpalvelut

käyttö
68,64 %
78,74 %
63,16 %
65,13 %
71,43 %

Palvelut yhteensä, tammi-syyskuun 2018 kokonaiskäytön toteutuma Jämijärven osalta on 72,39 %.
Esityslistan liitteenä PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 31.9.2018.
Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta 2018 tiedoksi ja antaa sen edelleen
tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

266 §

KH 209 §

209 §
249 §

08.10.2018
19.11.2018

VUODEN 2019 TALOUSARVIOEHDOTUS JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS
VUOSILLE 2019 – 2021
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 § 197 antanut talousarvion
laadinta-aikataulun ja kokouksessaan 17.9.2018 § 198 hyväksynyt talousarvion v. 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021 laadintaohjeet.
Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö ja talousjohtaja Sampo Salo esittelivät PoSa:n talousarvion ennen kokousta. Talouspäällikkö Heli Silomäki
esitteli Jämijärven kunnan alustavaa talousarviota.
Talouspäällikkö Heli Silomäki, vs. rakennuspäällikkö Riikka Koivumäki ja
rehtori Rolf Björkman olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun talousarviosta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Talouspäällikkö Heli Silomäki ja vs. rakennuspäällikkö Riikka Koivumäki
poistuivat kokouksesta klo 21.07, rehtori Rolf Björkman poistui kokouksesta klo 20.50.
-----

Ehdotus:

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös:

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja ohjeistaa hallintokuntia vielä käymään läpi henkilöstökustannukset ja avustukset vähennysten osalta sekä
tulojen lisäysten osalta mahdolliset kiinteistöjen myynnit ja muut tulot.
Heli Silomäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello
20.16.

YTtmk 3 §

----Talousarvio ja -suunnitelma esiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta.

Päätös:

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioon eikä taloussuunnitelmaan.
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Tehtävä-/työkuvien määrittäminen hyvissä ajoin ennen kuin tehtävät tulevat avoimeksi.
----KH 266 §

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus antaa talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus päättää:
Ohjeistaa lisättävän investointeihin lyhyet perustelutekstit informatiivisuuden parantamiseksi.
Kunnan visio: ”Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun
tärkeänä vetovoimatekijänä ja puksuttaa matkailun veturina.”
Investoinneista siirretään vapaa-aikatoimen jääkiekkokaukalohankkeen
25.000 € vuoteen 2023+. Perusteluna kouluhankkeen hankesuunnitelman
aloittaminen, jolloin kaukalon pohjan ”matto”-päällystäminen viisainta
tehdä vasta sitten, kun tiedetään tarkemmin koulun tuleva ratkaisu.
------
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267 §

ERKKI RUDENBERGIN EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN
VARAJÄSENYYDESTÄ

Erkki Rudenberg on toimittanut 3.12.2018 kunnanhallitukselle suljetun kirjeen, jonka sai avata vasta kunnanhallituksessa.
Kunnanjohtaja, rehtori ja hallituksen jäsen Anu Koivumäki eivät olleet paikalla kirjeen avaamisessa. Hallituksen puheenjohtaja avasi kirjeen ennen
kokouksen alkua kaikkien muiden kokoukseen osallistuneiden läsnä ollessa.
Erkki Rudenberg pyytää Jämijärven kunnalta eroa teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä.
Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto myöntää Erkki Rudenbergille eron teknisen lautakunnan varajäsenyydestä alkaen välittömästi
2. valtuusto valitsee teknisen lautakunnan varajäsenen Erkki Rudenbergin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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268 §

MUUT ASIAT

Ei julkinen: Asian alustavan käsittelyn ja keskeneräisyyden vuoksi. Peruste: Laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § kohta 26.

EI JULKINEN ASIA:
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 3.12.2018 käsitellyt asiaa, jonka
on halunnut tuoda kunnanhallitukselle tiedoksi:

YTtoimik. 4 §

LUOTTAMUSHENKILÖN UHKAAVA KÄYTTÄYTYMINEN
KUNNANVIRASTOLLA
Kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, teknisen lautakunnan varajäsen Erkki Rudenberg käyttäytyi uhkaavasti kunnanvirastolla
kunnan henkilökuntaa kohtaan tiistaina 27.11.2018 noin klo 8.20. Hän
huusi henkeen ja terveyteen kohdistuvan uhkauksen sekä rehtorille että
kunnanjohtajalle.
Tapahtumalla on todistajina silloin kunnanvirastolla ollutta henkilöstöä.
Liitteenä henkilöstön kertomukset tapahtuneesta.

Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta.

Päätös:

Yhteistyötoimikunta on huolissaan työntekijöiden turvallisuudesta. Yhteistyötoimikunta ehdottaa sähkölukon asentamisen kunnanviraston ulkooveen niin, että ovi on koko ajan lukossa ja se avataan virastoon asioimaan tuleville sähköisesti. Koulun päivisin avoinna oleviin oviin sähköinen
hätälukitus. Asia annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.
------

KH 267 §

Kunnanhallitus pyysi rehtorilta ja kunnanjohtajalta selvityksen tiistain
27.11.2018 aamun tapahtumista kunnanvirastolla. Rehtori ja kunnanjohtaja antoivat selvityksen pykälän käsittelyn alussa. Kunnanhallitus myös
tutustui kunnanviraston tiistaiaamuna paikalla olleen henkilöstön tekemiin
henkilökohtaisiin selvityksiin tapahtuneesta.

Päätös:

Kunnanhallitus pyytää Erkki Rudenbergiltä selvityksen tiistaina
27.11.2018 aamulla kunnanvirastolla tapahtuneesta. Kirjallinen selvitys
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on toimitettava viimeistään maanantaina 10.12.2018 klo 12 kunnanvirastolle. Selvityksen toimittamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.
Kunnanhallitus ohjeistaa asentamaan välittömästi sähkölukon kunnanviraston ulko-oveen.
Rehtori Rolf Björkman, kunnanjohtaja Kirsi Virtanen sekä hallituksen jäsen Anu Koivumäki totesivat itsensä esteelliseksi ja poistuivat tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi 21.35-21.50.
Pöytäkirjaa piti tämän pykälän osalta Antero Karppinen.
Pöytäkirjantarkastajana Anu Koivumäen sijasta tässä pykälässä on Antti
Lähteenmäki.
-----
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