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Timo Sorvali
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika
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varustettu nimikirjaimillamme.
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278-284,286-288

Paikka ja pvm
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Johanna Ihanamäki
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278 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

279 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jokela Satu ja
Karppinen Antero.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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280 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
2. Pöytäkirjat:

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro

Luovutuksen saaja(t)

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 täytäntöön pantavissa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Yhteistyötoimikunta
3§
17.12.2018

281 §

YTtmk 3 §

KVTES PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 1.1.2019

KVTES:n paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien.
Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työhentosopimuksen (KVTES) palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän
kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä.
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen
ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.
Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden
palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa
heidän alaistensa tai verrokki-ryhmien palkkaan nähden.
Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon,
että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa
oman ryhmänsä. Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten
palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi marraskuulta 2018) kuntaan/kuntayhtymään palvelussuhteessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden KVTESsopimusalan palkkasummasta.
Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai
useammalta ajanjaksolta (esimerkiksi takautuvat palkanerät).
Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin
kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. Palkkasummaan lasketaan myös
sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten, työnantajan edustajien
sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Automaattiset eli prosentuaaliset palkanlisät korottuvat samassa suhteessa kuin tehtäväkohtainen palkka tai varsinainen palkka korottuu. Esimerkiksi työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta ja
työaikakorvausten tuntihinnan laskentapohjana on varsinainen palkka.
Tehtäväkohtaisen palkan/varsinaisen palkan korottuessa ei-automaattiset
eli euromääräiset palkanlisät (kuten esim. määrävuosilisä ja luontoisedut)
pysyvät ennallaan.
Heijastusvaikutukset tulee ottaa huomioon kustannuslaskennassa, jotta
sovittu kustannusvaikutus ei ylity eikä alitu.
Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutuksen tulee olla 1,2 prosenttia
KVTES-palkkasummasta. Työnantaja voi halutessaan maksaa ylimääräistä. Paikallisen järjestelyerän tuomaa korotuksen suuruutta yksilötasolla ei ole sovittu valtakunnan tasolla.
Oikeita lopputuloksia on vain yksi eli sovittu kustannusvaikutus palkkasummasta. Oikeaan lopputulokseen voidaan kuitenkin päätyä usealla eri
laskutavalla. Järjestelyerän suuruus voidaan siten laskea esimerkiksi varsinaisista palkoista tai kokonaisansioista. Korotusten heijastusvaikutukset
automaattisiin ja ei-automaattisiin lisiin on otettava huomioon laskentatavasta riippumatta. Järjestelyerän kustannusvaikutuksen palkkasummaan
tulee sisältää em. heijastusvaikutukset.
Järjestelyerän laskeminen tehtäväkohtaisista palkoista ei ole suositeltavaa, jos erää käytetään myös henkilökohtaisiin lisiin.
Työnantaja vastaa kustannuslaskennasta ja toimii virkavastuulla.
Jämijärven kunnassa KVTES-palkkasumma on marraskuussa 2018
62.825,28 €. Tästä 1,2 % on 753,90 €.
YTtmk 3 §
Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta neuvottelee erän jakamisesta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Yhteistoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle järjestelyerän maksamisen liitteen mukaisesti.
----Kirsi Leppihalme poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi 8.05–8.25.

KH 281 §

Kunnanhallitus tutustuu yhteistyötoimikunnan ehdotukseen järjestelyerän
jakamisesta (Liite 281.1).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
17.12.2018
375
________________________________________________________________________________
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää järjestelyerän jakamisesta yhteistyötoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Kv
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Yhteistyötoimikunta
4§
17.12.2018

282 §
YTtmk 4 §

OVTES PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 1.1.2019
Paikallinen järjestelyerä toteutetaan 1.1.2019. Paikalliseen järjestelyerään
käytetään 0,9 % laskettuna OVTES:n piiriin kuuluvien palkkasummasta
mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esim. marraskuu). Jos paikallinen järjestelyerä lasketaan joulukuun palkkasummasta, niin 1.12. tulleiden korotusten kustannusvaikutus tulisi poistaa palkkasummasta (noin
0,3 %).
Tammikuun alussa toteutettava paikallinen järjestelyerä kohdennetaan
allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaan ensisijaisesti


paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen



paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä



tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen.

Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden
palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa
heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Paikallista järjestelyerää voidaan jakaa tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai
henkilökohtaisiin lisiin.
Tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset tehdään yleensä joko
a) jakamalla erä euromääräisinä (epätasaisina tai tasaisina) korotuksina tai
b) yleiskorotusluonteisesti eli kaikkien palkkoja korotetaan samalla
prosentilla (ei suositeltava jakotapa).
Kummassakin tapauksessa halutun kustannusvaikutuksen aikaansaamiseksi on huomattava, että tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehty korotus
nostaa ylituntipalkkioita ja lisätyön korvausta vuosityöaikajärjestelmässä,
mutta ei korota henkilökohtaisten lisien vuosidonnaisia osia eikä muita ns.
ei-automaattisia lisiä. Kunnassa tulee selvittää näiden palkanosien osuus
kokonaisansioista, jotta oikea korotusprosentti tai euromäärä voidaan laskea.
Jämijärven kunnassa OVTES-palkkasumma on marraskuussa 2018
64.318,91 €. Tästä 0,9 % on 578,87 €.

Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta neuvottelee erän jakamisesta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.
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Päätös:

Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle järjestelyerän
maksamisen liitteen mukaisesti.
----Rami Heikkilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi 8.26–8.50.

KH282 §

Kunnanhallitus tutustuu yhteistyötoimikunnan ehdotukseen järjestelyerän
jakamisesta (Liitteet 282.1 ja 282.2).

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää järjestelyerän jakamisesta yhteistyötoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Yhteistyötoimikunta
5§
17.12.2018

283 §

YTtmk 5 §

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN
2018 – 2019 (ts-18) JÄRJESTELYERÄ 1.1.2019

Keskitetty järjestelyerä 1.1.2019 lukien
TS-18:n 8 §:n määräyksiä uudistavan työryhmän työn tuloksen toteuttamiseen oli varattu allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 1 momentin mukaan 0,3 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.
TS-sopijaosapuolten kesken ei saavutettu yksimielisyyttä 0,3 prosentin
keskitetyn järjestelyerän käytöstä. Tämä tarkoittaa, että allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti keskitetyn järjestelyerän osuus lisätään 3 §:n 2 momentin paikalliseen järjestelyerään.
Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien, kun siihen on lisätty keskitetty järjestelyerä:
TS:n paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia 1.1.2019 lukien. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen oli varattu
1.1.2019 lukien 0,3 prosentin suuruinen keskitetty järjestelyerä. TSsopijaosapuolten kesken ei saavutettu yksimielisyyttä keskitetyn järjestelyerän käytöstä. Tämä tarkoittaa, että allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti
keskitetyn järjestelyerän osuus lisätään 0,9 prosentin paikalliseen järjestelyerään.
Paikallinen järjestelyerän suuruus on siten TS:ssa 1.1.2019 lukien 1,2
prosenttia.

Työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.
Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän
toimivaltainen viranomainen päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä.
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Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon,
että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.
Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset
mahdollisine perusteluineen.
Jämijärven kunnassa TS-palkkasumma on marraskuussa 2018 14.238,54
€. Tästä 1,2 % on 170,86 €. Siitä henkilökohtaisiin lisiin 0,3 prosenttiyksikön osuus 42,72 € ja 0,9 prosenttiyksikön osuus on siten 128,15 €.

YTtmk 5 §
Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta neuvottelee erän jakamisesta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle järjestelyerän
maksamisen liitteen mukaisesti.
-----

KH 283 §

Kunnanhallitus tutustuu yhteistyötoimikunnan ehdotukseen järjestelyerän
jakamisesta (Liite 283.1).

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää järjestelyerän jakamisesta yhteistyötoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Tekninen lautakunta
57 §
16.10.2018

284 §

AVUSTUSANOMUS KORVENKYLÄN PÄÄTIEN RUMPUJEN UUSIMISEEN

Tek.ltk 57 §

Korvenkyläntien hoitokunnan avustusanomus 2.10.2018
” Korvenkylän tienhoitokunta uudistaa kesällä 2018 tekemänsä suullisen
esityksen Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalle, että kunta uusisi
kolmen heikkokuntoisen rummun Korvenkyläntien päätiellä voimassa olevan hoitosopimuksen perusteella.
Kolmeen betonirumpuun on tullut reikä eli Harrin ja Ritakorven välissä ja
Vihun metsän kohdalla olevaan isoon betonirummun molempiin päihin
sekä Tykkööntien liittymään. Niitä paikattiin tilapäisesti kesällä, mutta aiheuttavat selvän liikenneriskin rikkuessaan enemmän. Lisäksi Tykkööntien päässä oleva rumpuputki on noussut siten, että se aiheuttaa vaaraa
liikenteen sujumiselle.
Kylän päätie on suurelta osin läpikulkutie, jota käyttävät monet muut tahot, kuin tiekunnan osakkaat. Tietä käyttävät paljon raskaan liikenteen
kuljetusyritykset, koska se nopeuttaa kulkemista Tykkööntien ja Niinisalontien tien välillä. Myös kunta käyttää tietä koulukuljetusten osalta
useita kertoja päivässä molempiin suuntiin. Tie on luokiteltu myös viralliseksi koulutieksi.
Tiehoitokunta katsoo, että päätien rumpujen uusintakulut eivät kuulu tiehoitokunnalle suuren muun liikenteen takia.
Timo Hinttu

Matti Harri

Hannu Ritakorpi”

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätti olla myöntämättä anottua
avustusta tiekuntien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.
Teknisen lautakunnan varajäsen Reijo Pihlajamäki poistui kokouksesta
tämän pykälän päätöksenteon ajaksi.
-----

Tekninen lautakunta on valmistellut ja käsitellyt Korvenkylän hoitokunnan
avustusanomuksen 2.10.2018 kokouksessaan 16.10.2018. Hoitokunta on
toimittanut 16.11.2018 päivätyn esityksen kunnanhallitukselle (Liite
284.1).
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Kh
Kv
mikirjaimet

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
17.12.2018
381
________________________________________________________________________________
Ehdotus:

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kunnanhallitus pitää voimassa teknisen lautakunnan päätöksen.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Yhteistyötoimikunta
4§
03.12.2018
Kunnanhallitus
268 §
03.12.2018
285 §

Ei julkinen: Asian alustavan käsittelyn ja keskeneräisyyden vuoksi. Peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § kohta 26.
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286 §

MUUT ASIAT
Kunnanjohtaja antoi tiedoksi kotouttamisjuhlan. Kotouttamisjuhlaan kysytään osallistumaan kunnan puolesta Rainer Rajamäki.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

