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269 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

   
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
 
 
 
 
 
 
 
270 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-

mäki ja Olli Seppälä 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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271 § ILMOITUSASIAT 

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

2. Pöytäkirjat: 
 

- Vanhusneuvosto   29.11.2018 
 

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

Luovuttaja(t) Luovutuksen 
kohde Rnro 

Luovutuksen saaja(t) 

   

   

 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntain-

liittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätök-
set tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan 
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pan-
tavissa. 

 
 Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeuslain mu-

kaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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272 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE JÄMILÄ  

 
Kiinteistölle Jämilä, 181-401-13-39, haetaan poikkeamislupaa loma-asun-
non käyttötarkoituksen muuttamiseksi omakotitaloksi Jämijärven kylän Jä-
min asemakaava, II-vaihe (Perhepuisto) alueella. Kaavassa alue on mää-
ritelty loma-asuntorakennusten korttelialueeksi (RA-korttelialue). Koko-
naisrakennusoikeus asemakaavan mukaan tontilla on 100+40 k-m2. Ra-
kennusoikeutta on käytetty 90+13 k-m2 eli yhteensä 103 m2. Tontin pinta-
ala on 954 m2. 

 
MRL 171 § Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkea-
misen 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 aiheut-
taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

 
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on tullut voimaan 
1.5.2017. Siinä määrätään muun muassa vapaa-ajanasunnon käyttötar-
koituksen muuttamisesta seuraavaa:  
129 a § Rakennusjärjestyksen määräys vapaa-ajanasunnon käyttötarkoi-
tuksen muuttamisesta: Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alu-
eet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnonmuuttaminen pysyvään 
asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkai-
sua 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 ympäris-
töstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu tavanomaisesta asu-
miskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä. Käyttötarkoituksen muutok-
sesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei- 
den käytön järjestämiselle. Kiinteistö on liitetty osuuskunnan vesijohto-
verkkoon ja kunnan jätevesiverkostoon. Rakennuksesta on laadittu asuin 
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rakennuksissa edellytetty energiatodistus. Rakennus täyttää asuinraken-
nukselta edellytetyt vaatimukset. Rakennuksen huonekorkeus täyttää 
asuinrakennukselta vaaditun huonekorkeuden vähintään 2,4 metriä. Kiin-
teistö sijaitsee Jämin asemakaava-alueella II-vaihe alueella (Perhe-
puisto), johon on rakennettu tiestö kaavan mukaisesti. Alueelle on aikai-
semmin myönnetty poikkeaminen omakotitaloksi muuttamiseksi. Lisäksi 
500 m säteellä hakemuksen kohteena olevasta rakennuksesta on kolme 
vakinaista asuntoa, joten rakennuksen vakituinen käyttö sopii alueen 
muuhun käyttöön. Alueen kunnallistekniikka tulee hyödynnettyä vakitui-
sessa asutuksessa. 
 
Rakentajia on kohdeltava tasapuolisesti ja myönteinen poikkeamispäätös 
edellyttää, että muita hakijoita kohdellaan samalla tavalla. 

 
Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksesta. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Jämilä, 181-401-13-39, poikkeamis-

luvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseksi omakotitaloksi Jämin 
asemakaava, II-vaihe alueelle (Perhepuisto) RA-korttelialueella hakemuk-
sen mukaisesti. 

 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimai-
suudesta lukien. Rakennuslupa loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi 
asunnoksi, tulee hakea poikkeamisluvan voimassa oloaikana. 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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  Vapaa-aikalautakunta 76 § 21.11.2018   
Vanhusneuvosto  62 §  29.11.2018 

 
 

273 § HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTIN HYVÄKSYMINEN 

 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan 

hyvinvointikertomuksen valtuustolle esiteltäväksi kerran valtuustokau-

dessa. Lain 12 §:ssä määritellään seuraavasti: 

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 

vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja 

toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalais-

ten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on ra-

portoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran val-

tuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on 

strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tar-

peisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, 

määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana 

kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 

 

Kunta on nimennyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. 

Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa 

toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 

yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useam-

man kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asi-

antuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja ter-

veysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. Hyvinvointikertomus on Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tiivis kuvaus johtopäätöksineen 

kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvin-

voinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, 

palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin 

sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista. Hy-

vinvointikertomuksen perimmäinen tarkoitus on tarkoitus ohjata kunnan 

hyvinvointipolitiikkaa. Jämijärvellä hyvinvointikertomus on käytännössä 

osa kuntastrategiaa. Tämä sama hyvinvointityöryhmä on laatinut myös 

vuosittaisen raportin 2017 - 2018. 

 

Päätösehdotus:  Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan 

hyvinvointikertomuksen vuosiraportin liitteestä 76.1.  

 

Päätös:  Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan 

hyvinvointikertomuksen vuosiraportin liitteestä 76.1. 

 ----- 
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Vanhusneuvosto 62 § 

 

Päätösehdotus: Vanhusneuvosto merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan hy-

vinvointikertomuksen vuosiraportin liitteestä 62.1 

Päätös: Vanhusneuvosto kiinnitti huomiota siihen, että suunnitelma ei sisällä tar-

kemmin yksilöitynä korjattavia kohteita liikenneturvallisuuden paranta-

miseksi. Vanhusneuvosto merkitsi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 

tietoon saatetuksi. 

 ----- 

KH 273 § 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti on pöytäkirjan liitteenä 273.1 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tietoon 

saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tietoon saatettavaksi ja hy-

väksyttäväksi. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ----- 
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Kunnanhallitus 209 §  08.10.2018 
Kunnanhallitus 249 § 19.11.2018 
Kunnanhallitus 266 § 03.12.2018 

 
 

274 § VUODEN 2019 TALOUSARVIOEHDOTUS JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 
VUOSILLE 2019 – 2021  

 
 
KH 209 § Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 § 197 antanut talousarvion 

laadinta-aikataulun ja kokouksessaan 17.9.2018 § 198 hyväksynyt talous-
arvion v. 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021 laadintaohjeet. 

 
Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö ja talousjohtaja Sampo Salo esitteli-
vät 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 kokouk-
sesta klo 20.50. 
 
----- 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 
 
 
Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja ohjeistaa hallintokuntia vielä käy-

mään 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 taloussuunnitelmaeh-

dotuksesta. 
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Päätös: Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioon eikä talous-

suunnitelmaan.  

Tehtävä-/työkuvien määrittäminen hyvissä ajoin ennen kuin tehtävät tule-

vat avoimeksi.  

  ----- 
 
KH 266 § Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.  
 
Ehdotus: Kunnanhallitus antaa talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen kunnanval-

tuustolle. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päättää: 
 

Ohjeistaa lisättävän investointeihin lyhyet perustelutekstit informatiivisuu-
den parantamiseksi.  

 
Kunnan visio: ”Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, ke-
hittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyh-
teisö, 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. 

 
 ----- 
 
KH 274 § Jämijärven kunnan taloustilanne on ollut koko 2000-luvun ongelmallinen. 

Tulojen ja menojen epätasapaino on jatkunut pitkään ja kunnan monista 
tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta taloutta ei ole saatu kasvu-
uralle, vaan alijäämää on kertynyt vuosien kuluessa paljon ja velkamäärä 
on siten myös lisääntynyt. Jämijärven kunta täytti kriisikunnan tunnusmer-
kistön tilinpäätöksessä 2017, minkä johdosta vuoden 2018 aikana on suo-
ritettu Valtionvarainministeriön arviointimenettely. Kuluvan vuoden talou-
den tulos muodostunee ylijäämäiseksi. 

 
Kunnan talouden tasapainottamista on hankaloittanut ennen kaikkea valti-
onosuusrahoituksen leikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kus-
tannusten nousu. Valtionosuuksien on arvioitu edelleen laskevan kuluvan 
vuoden toteutumasta -269.000 euroa (Kuntaliiton ennakkotieto vuodelle 
2019). Erikoissairaanhoidon kustannusten nousuksi on budjetoitu 2,5 %, 
joka tarkoittaa noin 100.000 euron kasvua vuoden 2018 talousarvioon. 

 
Tulopohjan heikkeneminen, palkkaratkaisu ja sote-kustannusten kasvu 
aiheuttavat sen, että Jämijärven kunnan vuosikate on talousarviovuonna 
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vain hieman positiivinen. Se tarkoittaa, että vuonna 2019 talous ei ole ta-
sapainossa. Poistojen jälkeen tilikauden 2019 tulokseksi arvioidaan 
334.276 euroa alijäämää. Jämijärvi ei pysty poistamaan käyttötalouden 
epätasapainoa eikä osoittamaan taseen alijäämän kattamista suunnittelu-
kaudella. Vuosikatteeksi arvioidaan kuitenkin +17.014 €.  
 
Valtiovarainministeriön arviointiprosessissa kunta on sitoutunut vähintään 
prosessin aikana arvioituun talouden kehitysuraan. Siinä tulevan vuoden 
alijäämä on arvioitu hieman suuremmaksi kuin tässä talousarvioissa. Sa-
moin vuoden 2020 arvioitu tulos on parempi kuin arviointimenettelypro-
sessissa arvioitu. Soten kehittyminen ja kustannusten nousun vahva tait-
taminen kahtena seuraavana vuonna on Jämijärven kunnalle äärimmäi-
sen tärkeä, kriittisin asia. Vuonna 2019 on kunnan kärkihanke selvittää 
yhdessä muiden Pohjois-Satakunnan kuntien kanssa sosiaali- ja terveys-
palveluiden tuottamisen erilaisia vaihtoehtoja.  
 
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 on esityslistan liit-
teenä. 
 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnan valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 

2019 talousarviota ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelmaa. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että kaavateistä 

yksityisteihin siirretty 10.000 € palautetaan takaisin lakisääteiseen kaava-
teiden hoitoon. 
 
----- 

 
Kunnan  
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275 §  HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI 

 

 

 Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään 
tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingolli-
sia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. 

 
 Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki kunnat tarkistavat en-

simmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesiris-
kien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen, mikäli arviointia ei syystä 
tai toisesta ole tehty. Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mah-
dolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Jämijärven 
kunnanhallitus on käsitellyt alustavan arvioinnin hulevesitulvariskeistä 
23.1.2012 / § 34. 

 
Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä hyödyntämällä en-
simmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta tietoa. Mikäli kun-
nat nimeävät merkittäviä hulevesiriskialueita, on niille laadittava tulva-
vaara- ja tulvariskikartat 22.12.2018 mennessä ja tulvariskien hallinta-
suunnitelmat 22.12.2021 mennessä.  

 
 Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee esittää tulvariskien hallinnan ta-

voitteet ja toimenpiteet, joilla nämä pyritään saavuttamaan. Suunnitel-
massa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä etusija-
järjestystä. Suunnitelmaan liittyy lisäksi kuvaus toiminnasta tulvan uha-
tessa ja tulvan aikana. Toiminnassa on otettava soveltuvin osin huomioon 
hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat. Mahdollisessa hallintasuunni-
telmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta päätetään erikseen. 
Ely-keskus antaa kunnalle asiantuntija-apua arviointi- ja suunnittelutyö-
hön. 

  
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta tarkastaa vuonna 2012 tehdyn alustavan arvioinnin 

hulevesiriskeistä ja nimeää sen ja mahdollisen uuden tiedon pohjalta 
mahdolliset merkittävät tulvariskialueet vaara- ja riskikarttoineen. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  _____ 
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  Kunnanhallitus 243 § 19.11.2018 
 

 

276 §  TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2018 

 
KH 243 §  Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.9.2018. Liite nro 243.1 
 

Tasaisella vauhdilla toteuma olisi 75 % ja se on 71,2 %. Vertailutietona on 
tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajan-
kohtana. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ------ 
 
KH 276 § 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa edelleen valtuustolle tietoon saatetuksi talouden 

toteutumisen ajalla 1.1. - 30.9.2018. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
   ----- 
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277 § MUUT ASIAT 

 

 
Kati Mansikkamäki kertoi itsenäisyyspäivän juhlan kuulumisista. 
 
Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista. 
 
Kunnanhallitus toteaa evästyksenä, että Jämijärven kunta on jatkossakin 
mukana seudullisessa sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkovalmistelussa 
ja selvityksissä. 
 
_____ 


