JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Raharinne
maanantaina 17.12.2018 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
81 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
82 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
83 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-9 kk 2018
84 § Eron myöntäminen luottamustoimesta Kati Mansikkamäki
85 § PoSan peruspalvelukuntayhtymän osavuosiraportti 1-9 kk/2018
86 § Erkki Rudenbergin eropyyntö teknisen lautakunnan varajäsenyydestä
87 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2018
88 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin hyväksyminen
89 § Vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille
2019 – 2021
90 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
91 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 21.12.2018 kello 8.30 - 10.30.

Jämijärvellä 10.12.2018

Ari Uusi-Rasi
valtuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta
Kunnanvaltuusto
Kokoustiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2018
Laatimispäivämäärä: 4.12.2018

Aika

Maanantaina 17.12.2018 kello 19.00 – 19.58

Paikka

Valtuuston kokoushuone, Raharinne

Käsiteltävät asiat

81 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
142
82 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
142
83 § SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK
2018 143
84 § ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA / KATI MANSIKKAMÄKI ..........
85 § POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1-9
KK/2018 145
86 § ERKKI RUDENBERGIN EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN
VARAJÄSENYYDESTÄ
146
87 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2018
147
88 § HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTIN HYVÄKSYMINEN
148
89 § VUODEN 2019 TALOUSARVIOEHDOTUS JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2019–2021
150
90 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT 154
91 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
155

ARI UUSI-RASI
Ari Uusi-Rasi

KIRSI VIRTANEN
Kirsi Virtanen

Jämijärven kunta
Kunnanvaltuusto
KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2018
17.12.2018 kello 19.00 – 19.58
Jämijärven keskuskoulu
Alarotu Antti
Jarmo Huhtaniemi
Jokela Satu
Karppinen Antero
Salminen Mikko
Koivunen Josefiina
Kotaoja Kristiina
Leponiemi Seppo
Pihlajamäki Reijo
Lähteenmäki Antti
Mansikkamäki Raimo
Mäkelä Pentti
Rudenberg Erkki
Seppälä Olli
Sorvali Timo
Uusi-Rasi Ari
Vallila Riku

POISSA OLLEET

Gallen-Kallela Hilkka
Koivumäki Anu
Lehmussalmi Riina
Leppihalme Matti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Virtanen Kirsi
Silomäki Heli

(ja läsnäolon peruste)

varajäsen

varajäsen

varajäsen
varajäsen

kunnanjohtaja
talouspäällikkö

81 – 91 §§
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Ari Uusi-Rasi

Kirsi Virtanen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Kunnanvirasto

20.12.2018

Allekirjoitukset

Seppo Leponiemi

Pentti Mäkelä

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto

21.12.2018

Virka-asema

Allekirjoitus

Kunnanjohtaja
Kirsi Virtanen

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
142
_________________________________________________________________________________

81 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
12.12.2018 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –
lehdessä 13.12.2018. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 12.12.2018.

Päätös:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

82 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Seppo Leponiemi.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Kunnanhallitus
244 §
19.11.2018

83 §

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK 2018

KH 244 §

Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
raportti 1 – 9 kk 2018.
”Tasaisella vauhdilla” toteutumaprosentin tulisi olla 75 %.
Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteutuma on 62,3 %,
sosiaalipalvelujen toteutuma on 20,9 % ja yleislääketieteen
päivystyksen toteutuma on 30,3 %.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
raportin 1 – 9 kk 2018 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi
valtuustolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 83 §

Ehdotus:

Valtuusto merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin
1–9 kk 2018 tiedokseen

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Kunnanhallitus
264 §
03.12.2018

84 §

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.
-----

KV 84 §
Ehdotus:

Valtuusto päättää myöntää Kati Mansikkamäelle eron
kunnanhallituksen varajäsenyydestä 1.1.2019 alkaen
henkilökohtaisista syistä ja valitsee kunnanhallituksen varajäsenen
Kati Mansikkamäen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti:
1. myöntää Kati Mansikkamäelle eron kunnanhallituksen
varajäsenyydestä 1.1.2019 alkaen henkilökohtaisista syistä
2. valita kunnanhallituksen varajäseneksi Kati Mansikkamäen tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi Anu Suoniemen.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Kunnanhallitus
265 §
03.12.2018

85 §

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1-9
KK/2018

KH 265 §

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 tammikesäkuussa 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.
------

KV 85 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi PoSan talouden
seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-syyskuulta
2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Kunnanhallitus
267 §

86 §

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.
-----

KV 86 §
Ehdotus:

Valtuusto päättää myöntää Erkki Rudenbergille eron teknisen
lautakunnan varajäsenyydestä alkaen välittömästi ja valtuusto
valitsee teknisen lautakunnan varajäsenen Erkki Rudenbergin tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti:
1. myöntää Erkki Rudenbergille eron teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä alkaen välittömästi
2. valita teknisen lautakunnan varajäsenen Erkki Rudenbergin tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi Seppo Leponiemen.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Kunnanhallitus
243 §
19.11.2018
Kunnanhallitus
276 §
10.12.2018

87 §

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 ajankohtana.

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.
-----

KV 87 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi talouden toteutumisen
1.1.–30.9.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Vapaa-aikalautakunta 76 §
21.11.2018
Vanhusneuvosto
62 §
29.11.2018
Kunnanhallitus
273
10.12.2018

88 §

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

KH 273 §

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat
valmistelemaan hyvinvointikertomuksen valtuustolle esiteltäväksi
kerran valtuustokaudessa. 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. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa
suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
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 useamman kunnan yhteistoimintana,
yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen
väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten
arviointiin alueen kunnissa. Hyvinvointikertomus on Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen mukaan tiivis kuvaus johtopäätöksineen
kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja
hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden
muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata
hyvinvointitarpeisiin sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja
mahdollisista vaikutuksista. Hyvinvointikertomuksen perimmäinen
tarkoitus on tarkoitus ohjata kunnan hyvinvointipolitiikkaa.
Jämijärvellä hyvinvointikertomus on käytännössä osa kuntastrategiaa.
Tämä sama hyvinvointityöryhmä on laatinut myös vuosittaisen
raportin 2017 - 2018.

Päätösehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta
osaltaan hyvinvointikertomuksen vuosiraportin liitteestä 76.1.

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Päätös:
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta
osaltaan hyvinvointikertomuksen vuosiraportin liitteestä 76.1.
----Vanhusneuvosto 62 §
Päätösehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan
hyvinvointikertomuksen vuosiraportin liitteestä 62.1

Päätös:

Vanhusneuvosto kiinnitti huomiota siihen, että suunnitelma ei sisällä
tarkemmin yksilöitynä korjattavia kohteita liikenneturvallisuuden
parantamiseksi. 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 hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 88 §
Ehdotus:

Valtuusto merkitsee tietoon saatetuksi hyvinvointikertomuksen
vuosiraportin ja hyväksyy sen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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_________________________________________________________________________________
Kunnanhallitus
209 §
08.10.2018
Kunnanhallitus
249 §
19.11.2018
Kunnanhallitus
266 §
03.12.2018
Kunnanhallitus
274 §
10.12.2018

89 §

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 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 §
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Talousarvio ja -suunnitelma esiteltiin yhteistyötoimikunnan
kokouksessa.
Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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Ehdotus:

Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksesta.

Päätös:

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioon eikä
taloussuunnitelmaan.
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.
-----

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 tunnusmerkistön tilinpäätöksessä 2017,
minkä johdosta vuoden 2018 aikana on suoritettu
Valtionvarainministeriön arviointimenettely. Kuluvan vuoden talouden
tulos muodostunee ylijäämäiseksi.
Kunnan talouden tasapainottamista on hankaloittanut ennen kaikkea
valtionosuusrahoituksen leikkaukset sekä sosiaali- ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
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terveyspalveluiden kustannusten 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 vain hieman positiivinen. Se tarkoittaa, että
vuonna 2019 talous ei ole tasapainossa. Poistojen jälkeen tilikauden
2019 tulokseksi arvioidaan 334.276 euroa alijäämää. Jämijärvi ei
pysty poistamaan käyttötalouden epätasapainoa eikä osoittamaan
taseen alijäämän kattamista suunnittelukaudella. 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. Samoin vuoden 2020 arvioitu tulos on parempi kuin
arviointimenettelyprosessissa arvioitu. Soten kehittyminen ja
kustannusten nousun vahva taittaminen kahtena seuraavana vuonna
on Jämijärven kunnalle äärimmäisen tärkeä, kriittisin asia. Vuonna
2019 on kunnan kärkihanke selvittää yhdessä muiden PohjoisSatakunnan kuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottamisen erilaisia vaihtoehtoja.
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 on esityslistan
liitteenä.

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 kaavateiden hoitoon.
------

KV 89 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien
2019 – 2021 taloussuunnitelmaehdotuksen kunnanhallituksen
esittämällä lisäyksellä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että
tekninen lautakunta ottaa tulevana vuonna selvityksen alle miten
kaavateitä hoidetaan ja voidaanko kaavateiden hoidon
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kustannuksissa säästää. Jos kaavateistä jää säästöjä, lisätään ne
yksityisteihin.
_____
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90 §

ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT
Ei ollut.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
17.12.2018
155
_________________________________________________________________________________

91 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Valtuutettu Pentti Mäkelä halusi Jämi-säätiön ottamista riskeistä ja
kodasta tietoja. Kunnanjohtaja kertoi olevan säätiön tehtävä
informoida asiasta ja totesi, että säätiö ei ole hänen tietonsa mukaan
haastanut ketään käräjille riitelemään, vaan on pyrkinyt
neuvottelemalla yhdessä kolmannen osapuolen ja metsähallituksen
kanssa selvittämään omistuksesta vuokraneuvottelujen aikana
nousseen omistuskysymyksen, joka oli metsähallituksen puolelta
estänyt sopimusneuvottelujen jatkamisen. Kolmas osapuoli ei ole
halunnut osallistua neuvottelutapaamiseen. Säätiön puheenjohtaja on
tämän jälkeen pelkästään pyytänyt vahvistamaan omistuksen, ei
tehnyt asiasta riitaa. Sovittiin pyydettävän Jämi-säätiön puheenjohtaja
valtuustoon tai valtuuston iltakouluun kertomaan Jämi-säätiön
asiasta.
Valtuutettu Pentti Mäkelä halusi tietää, koska häneltä kysellään sitä
jatkuvasti ylhäältä, Jämin hiihtotunnelin sopimuksista. Hänen
mukaansa toisen yhtiön toimitusjohtajan tai tämän yhtiöitten kanssa ei
ole tehty sopimuksia ja että hänelle on kerrottu hiihtotunneliyhtiön
tehneen samaan aikaan kunnan työntekijän toiminimen kanssa
sopimuksia. Asiasta käytiin keskustelua. Kunnanjohtaja totesi tämän
olevan yhtiön asiaa ja samoin, että viime viikolla oli ollut valtuuston
iltakoulu, jossa kaikki esimiehet ja tunnelin hallituksen sihteeri olivat
paikalla asiantuntijoina siksi, että he osaavat vastata suoraan itse
valtuutettujen kysymyksiin parhaiten. Kunnanjohtaja vastasi, ettei
valtuutetun väittämiä sopimuksia ole ja kannusti kysymään suoraan
viitatuilta henkilöiltä tätä asiaa.
Valtuutettu Kristiina Kotaoja esitti valtuustolle kutsun tulla
keskustelemaan tai kokoustamaan Kielokodille kunnan tilanteista
sekä asukkaiden että omaisten kanssa.
Valtuutettu Erkki Rudenberg kysyi hiihtotunnelin veloista.
Kunnanjohtaja kertoi tunnelin velat kunnalle ja kertasi Jämin
hiihtotunneli oy:öön liittyvät päätökset vuoden ajalta. Talouspäällikkö
Heli Silomäki informoi lisäksi hiihtotunneliyhtiön muista lainoista.
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä
kunnanjohtaja kiittivät kuluneesta vuodesta ja toivottivat hyvää uutta
vuotta.
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Valtuusto lauloi yhdessä valtuutettu Satu Jokelan ehdotuksesta
Joulumaa-laulun tämän pykälän ja samalla koko kokouksen
päätteeksi.
_____
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