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Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Timo Sorvali                         Kirsi Virtanen     Timo Sorvali 21 §:n osalta                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-
malla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
Kunnanvirasto 24.1.2019 
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    Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto 24.1.2019   
Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 
 
kunnanjohtaja Kirsi Virtanen 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 

1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 

Antero Karppinen. 
 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Koivumäki ja Antti Lähteenmäki. 

 
 

_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 

3 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto 

Muistio 6/2018    18.10.2018 
Muistio 7/2018    17.12.2018 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Ote pöytäkirjasta: Yhtymävaltuusto 12.11.2018 § 25 
Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2019– 
2021 ja vuoden 2019 talousarvio sekä investointisuunni- 
telma vuoteen 2024    12.11.2018 

- Lounais-Suomen Poliisilaitos 
Pöytäkirja 22.11.2018   22.11.2018 

- Satakunnan Pelastuslaitos 
Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 8/2018  04.12.2018 
Ote pöytäkirjasta: Johtokunta 4.12.2018 § 59 
Talous- ja toimintakatsaus, lokakuu 2018  04.12.2018 
Ote pöytäkirjasta: Johtokunta 4.12.218 § 60 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja 
tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna  
2019     04.12.2018 

  -    Varsinais-Suomen Ely-keskus   
       Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja meren- 
        hoidon yhteistyöryhmän toimintakauden jatko vuosille 
         2019-2020    11.12.2018 
 Hankintapäätös Varsinais-Suomen elinkeino,liikenne- ja 
 ympäristökeskuksen tarjouskilpailusta reittipohjaisista 
 joukkoliikennepalveluista 2018/2, useita kohteita 08.01.2019 

Marraskuun talousraportit   17.12.2018 
- Kokemäen kaupunki 

Ote pöytäkirjasta: Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 258 
Lausunnon antaminen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 
2 ehdotusvaiheen 2 aineistosta   10.12.2018 

- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Yhtymävaltuuston pöytäkirja 5/2018, esityslistan liite 3.1 13.12.2018 
Kuulutus ympäristöluvan rauettaminen toiminnanharjoit- 
tajan ilmoitettua toiminnan lopettamisesta  10.01.2019 

- Suomen kuntaliitto: 
Hallinto-oikeuden oikeidenkäyntimaksu 1.1.2019 10.01.2019 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
Valtionosuuspäätös    14.01.2019 

 
2. Pöytäkirjat: 
- Tarkastuslautakunta    15.01.2018 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

Luovuttaja(t) Luovutuksen 
kohde Rnro 

Luovutuksen saaja(t) 

Kujansuu Veijo 181-419-2-78 
Kujansuu 

Ranne Hannu 

Lehtinen Saara 181-419-8-34 
Leposalo 

Laine Jutta 
Lehtinen Juuli 
Lehtinen Oona 

Kujala Esa 
Kujala Kirsti 

181-417-6-10 
Ojakoski 
181-417-5-45 
Hakamaa 
181-417-5-37 
Honkavainio 
181-417-6-15 
Koskiholma 
181-417-6-18 
Koskiluoma 
181-417-14-4 
Kurkiperä 
181-417-3-58 
Asemanperä 
181-417-2-30 
Lehtola 

Kujala Petri 

Toivio Merja 181-419-10-25 
Kateenkorva 

Toivio Merituuli 

 
 
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. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 

4 § JÄMIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN LOPPUUN TEKEMINEN 

 
Aluearkkitehti on siirtynyt toisiin tehtäviin muualle Suomeen. Jämijärven 
rantayleiskaava on keskeneräinen ja se on välttämätöntä saattaa aikatau-
lussaan loppuun.  
 
Asiasta on keskusteltu kaavan suunnittelijan ja kunnanjohtajan kesken. 
 
Kunnanjohtaja esitteli rantayleiskaavan tilannetta kunnanhallitukselle. 
 

 
Ehdotus: Jatketaan asian käsittelyä. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 

5 § ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN 

 
Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeu-
tettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopos-
tin ja muut arvolähetykset. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2019 aikana 

kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetyk-
set: 

 
   kunnanjohtaja Kirsi Virtanen 
   rehtori Rolf Björkman 
   rakennuspäällikkö Pentti Virtanen 
   kanslisti Kirsi Leppihalme 

kanslisti Ritva Mäkinen 
   vs. rakennuspäällikkö, kanslisti Riikka Koivumäki 
   toimistovirkailija Merja Kangasniemi 
   vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto 
    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 
6 §  KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019 
 
 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise-
malla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa 
muulla kunnan päättämällä tavalla. 

 
Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun 
lisäksi julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty 
lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urak-
katarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan 
kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tar-
peelliseksi. 

 
Ilmoituksissa asia on esitetty lyhyesti ja niissä on ollut viittaus kunnan net-
tisivuille, joissa asia on esitetty tarkemmin. 
 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset 
julkaistaisiin vuonna 2019 entisen käytännön mukaan. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 

 
7 §  VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2019 
 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Val-
tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäs-
osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 

 
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähe-
tettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erik-
seen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan 

koolle vuonna 2019 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työ-
järjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus 
asialistoineen Seutulehti UutisOiva- ja Kankaanpään Seutu -lehdissä. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 
8 §  KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN 

VUODELLE 2019 
 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja 
muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta 
hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kun-
nanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hy-

väksyjiksi vuodelle 2019 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kun-
nanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla rehtori tai 
talous- ja hallintopäällikkö). 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 
9 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2019 
 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2018 on pidetty pääsääntöisesti 
kolmen viikon välein maanantaisin kello 19.00 alkaen, tai milloin tämä 
päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäi-
vänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta 
seuraavan viikon maanantaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tä-
män päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä sa-
maan aikaan.  
 
Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 9.1. 

   
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2019 kokoukset järjestetään pää-

sääntöisesti maanantaisin alkaen klo 19.00. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 
10 §  MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2019 
 

Esitykset huomioitavista henkilöistä vuonna 2019 esitellään kokouksessa 
(EI JULKINEN). 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää huomioida kokouksessa esitetyn liitteen mukais-

ten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, 
työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät 
vuonna 2019. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, 
ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 
vuotta. Merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 
348 §/2005 hyväksymät periaatteet. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vas-
tuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuu-
luu.  
 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi Jämijärven kunta muis-

taa kortilla kaikkia 90 vuotta täyttäviä. 
 

_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 
11 §  TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2019 
 

Liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. 
 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toi-
minnan ja talouden kehittymisen seurannassa.  Muista kuin välttämättö-
mistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2019 saakka. 

 
  Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2019 ovat liitteenä nro  
  11.1. 
 
Ehdotus:   Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
  vuodelle 2019. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 
12 §  KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU 

RAHOITUS VUONNA 2019 
 

Valtiovarainministeriö on päättänyt 28.12.2018 kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuden ja opetustoimen muun rahoituksen sekä verotuloihin pe-
rustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2019. 

 
Asiaa koskeva maksuerittely on liitteenä nro 12.1. 

 
Laskelma valtionosuuspäätöksistä ja niiden vertailu valtuuston hyväksy-
mään talousarvioon: 
 
 
 TA 2019 PÄÄTÖS € ERO € 
 
Peruspalvelujen 
valtionosuus  5 727 035   
 
Opetus- ja kulttuuri- 
toimen rahoitus  -  379 169  ________ 
= Valtionosuudet 5 199 000 5 347 866                  + 148 866 

 
  
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätökset tiedokseen ja 

päättää, että niihin ei haeta muutosta. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 

13 § KOTIKUNTAKORVAUKSET V. 2019 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §: 
mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjes-
täjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erik-
seen 6-, 7–12- ja 13–15 -vuotiaille. 
 
Valtiovarainministeriö on päätöksellään 28.12.2018 vahvistanut Jämijär-

ven kunnan kotikuntakorvauksen perusosaksi 6 600,17 euroa vuodelle 

2019. 

Jämijärven kunnan kotikuntakorvaustulot ovat 23 751 euroa ja kotikunta-

korvausmenot 112 269 euroa. 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen ja 

päättää, että siihen ei haeta muutosta. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 

14 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 5.11.2018 LAILLISUUSVALVONTA JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANO  

     
Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 05.11.2018.  

   
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 
 

  71 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  72 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

73 §  Talouspäällikön virkanimikkeen muuttaminen talous- ja hallin-
topäälliköksi 

  74 §  Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen 
  75 §  Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2019 
                    76 §  Jämijärven kunnan lausunto valtiovarainministeriön arviointi-

menettelytyöryhmän loppuraportista 
  77 §  Kaukolämpöverkon osan rakentaminen 
   78 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat 
                                asiat 

79 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 
 Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal-
linnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy-
täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

 
Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, 
että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka,  
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas-
tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia 
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 

05.11.2018, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä 
kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
_____ 
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 15 §  ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA / HILKKA GALLEN-KALLELA 

 

Hilkka Gallen-Kallela on lähettänyt kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuus-
tolle 28.12.2018 päivätyn kirjeen, jolla hän anoo eroa kunnanvaltuuston 
jäsenyydestä, kunnanhallituksen jäsenyydestä sekä vaalilautakunnan jä-
senyydestä 1.1.2019 alkaen henkilökohtaisista syistä. Suullisen ilmoituk-
sen mukaan hän pyytää eroa myös PoSa:n yhtymävaltuuston varajäse-
nyydestä. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että  
 

1. valtuusto myöntää Hilkka Gallen-Kallelalle eron kunnanvaltuuston jä-
senyydestä kunnanhallituksen jäsenyydestä sekä PoSa:n yhtymäval-
tuuston varajäsenyydestä 1.1.2019 alkaen  
 
ja että valtuusto valitsee Hilkka Gallen-Kallelan tilalle jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi: 
 

2. kunnanhallituksen jäsenen,  
3. PoSa:n yhtymävaltuuston varajäsenen. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
----- 
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Kunnanhallitus 248 § 19.11.2018  
Kunnanhallitus 263 § 03.12.2018 

 
 

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

 
 
KH 248 § Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Europarlamenttivaalit 

ja europarlamenttivaalien kanssa mahdollisesti samanaikaisesti toimite-
taan maakuntavaalit sunnuntaina 26.5.2019. 
 
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestys-
alueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja ko-
tona huolehtivat vaalitoimikunnat. Kaikissa kevään 2019 vaaleissa kun-
nan keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 1.6.2017 alkaneen valtuus-
tokauden alussa asettama keskusvaalilautakunta. 
 
Vuoden 2019 vaaleissa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat on lähtökoh-
taisesti asetettava erikseen eduskuntavaaleja varten ja erikseen yhdistel-
mävaaleja 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 asetta-
maan ennen eduskuntavaaleja.  
 
Eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.3.2019, 
minkä jälkeen yhdistelmävaalien vaalilautakuntien jäsenten kelpoisuuteen 
(ks. alla) voidaan soveltaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos vaalilauta-
kunnat asetetaan kuitenkin ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen so-
velletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilau-
takunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että 
vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat asetetaan samalla kertaa sekä edus-
kuntavaaleihin että yhdistelmävaaleihin.  
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
ten 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 [yhdistel-
mävaaleihin nähden] edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä 
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.  

 
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla  
- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas,  
- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä maakuntavaa-
lien ehdokas.  
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakun-
nan 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 puheenjoh-
tajaksi 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 vaalitoimi-
kunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalitoimikun-
nan asettamisesta säädetään.  
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
ten 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 [yhdistel-
mävaaleihin 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 eh-
dokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.  
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Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä ta-
hansa vaalipiirissä tai maakunnassa: esimerkiksi maakunnassa A ehdok-
kaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi mis-
sään kunnassa. 
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalitoimi-kunnan tehtävissä.  
Lisäksi vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjoh-
tajaksi 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 vaalitoi-
mikunta 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 rekis-
teröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma 
sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa ai-
heuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muu-
toin sen mukaan kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 72 §). Sinänsä ei ole estettä va-
lita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan hen-
kilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, 
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jä-
senissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 
40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja 

vaalitoimikuntaan samalla kertaa vuonna 2019 järjestettäviin eduskunta-
vaaleihin, 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 eduskunta-
vaaleihin, 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. 

  
  ----- 
 
KH 16 §   
 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimi-

kuntaan samalla kertaa vuonna 2019 järjestettäviin eduskuntavaaleihin, 
europarlamenttivaaleihin ja mahdollisiin maakuntavaaleihin.  

 
 Lisäksi kunnanhallitus valitsee sekä vaalilautakuntaan että vaalitoimikun-

taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan: 
 

Huhtaniemi Jarmo 
Leppänen Terttu 
Lehtiö Helena 
Karppinen Antero 
Rajala Juhani E. 
 
Varalle vaalilautakuntaan: 
Koivumäki Arja 
Tanttinen Sari 
Koivunen Leena 
 
Puheenjohtajaksi Karppinen Antero 
Varapuheenjohtajaksi Lehtiö Helena  
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Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan: 
 
Alatalo Juho 
Silmunmaa Jari 
Mansikkamäki Kati 
 
Varalle vaalitoimikuntaan: 
Koivunen Leena 
Koivumäki Arja 
Sorvali Timo 
 
Puheenjohtajaksi  
Mansikkamäki Kati 
Varapuheenjohtajaksi  
Alatalo Juho 
 
_____ 
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17 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEN MAURI WALLININ
 TILALLE KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN 

 
Edesmennyt Mauri Wallin on toiminut keskusvaalilautakunnan jäsenenä. 
Kunnanvaltuusto on valinnut hänet päätöksellään 19.6.2017 § 43 keskus-
vaalilautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenen Mauri Wallin tilalle jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
----- 
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  Kunnanhallitus 11 § 23.01.2017 
 
 
 

18 §  POHJOIS-SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN 

 
KH 11 § Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto on lähettänyt kunnanhallitukselle 

22.11.2016 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: 
 
Pohjois-Satakunnan vuosille 2013 – 2016 valittu vammaisneuvosto lähes-
tyy Pohjois-Satakunnan kuntien edustajia asettaessanne tehtäväänsä 
uutta vammaisneuvostoa keväällä 2017. 
 
”Vammaisneuvosto 
 
Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien var-
mistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vam-
maisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henki-
löillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvos-
tossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneu-
voston toimintaedellytyksistä. 
 
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi-
mialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, 
joilla on merkitystä vammaisten henkilöidin hyvinvoinnin, terveyden, osal-
lisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemansa palvelujen kannalta.” 
 
Valtakunnallisen vammaisneuvoston antamien suositusten mukaan neu-
vostojen perustyötä ovat kokoukset, aloitteet, esitykset ja lausunnot. Neu-
vosto voi ottaa kantaa ja antaa ohjeita esim.: 

- tiedonvälitykseen 
- asemakaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun, asumiseen ja ra-

kentamiseen 
- joukko- ja kevyenliikenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
- sosiaali- ja terveyspalveluihin, terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

seen 
- kulttuuriin, urheiluun ja vapaa-ajan harrastuksiin 
- varhaiskasvatukseen ja koulutukseen 

 
Neuvostot voivat järjestää eri tahojen yhteistä toimintaa, organisoida kou-
lutusta ja tilaisuuksia sekä tiedottaa vammaisuuteen liittyvistä asioista. 
Neuvostojen sihteerin tehtävät hoidetaan yleensä päätoimen ohella. 
Usein sihteerinä on sosiaalityöntekijä. Puheenjohtajana toimii joko vam-
mais- tai omaisjärjestön edustaja. 
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Pohjois- Satakunnan vammaisneuvosto on pyytänyt huomioimaan seu-
raavia seikkoja asetettaessa seuraavaa neuvostoa: 
 

 Uutta näkökulmaa omaavia, aktiivisia osallistujia 
 Kuntakohtainen vammaisneuvosto olisi varmasti haastavampi 

koota, mutta palvelisi paremmin kuntalaisia kun kokoonpanossa 
olisi vain oman kunnan jäseniä. Tällöin kuitenkin sosiaalitoimen 
edustus kaikkiin viiteen kuntaan olisi haastava saada mukaan. (Po-
San alueella Pomarkussa on vuosia ollut kunnallinen vammaisneu-
vosto, jossa ei ole ollut PoSan edustajaa.) 
Eri paikallisten toimijoiden esimerkiksi teknisen toimiston, koulun ja 
päivähoidon edustus olisi helpompi saada mukaan. 
 

 Useamman kunnan yhteinen vammaisneuvosto on huomattavasti 
helpompi saada koottua. Tällöin saataisiin mukaan laajempi tieto-
taito erilaisilta vammaisuuden osa-alueilta. 
 

 Joka tapauksessa tarvitaan riittävän kattavasti eri vammaisryh-
mien/ omaisten ja yhdistysten edustusta. 

 
 Vammaisedustajille tasavertaisuuden vuoksi myös kokouspalkkiot/ 

kulukorvaukset (nyt he joutuvat matkustamaan kokouksiin omalla 
kustannuksellaan). 

 
 Vammaisneuvoston toiminta edellyttää selkeää osoitusta määrära-

hasta. 
 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto jat-

kaisi nykyisessä kokoonpanossaan siihen saakka, kunnes SataSoten 
myötä PoSa, josta myös on vammaisneuvostossa edustus, päättää toi-
mintansa. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
  ---- 
 

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 46 §/2.2.2015 valinnut edustajakseen 
Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon Pirjo Mäkelän ja hänen henki-
lökohtaiseksi varajäseneksi Briitta Rantasen. Pirjo Mäkelä on ilmoittanut, 
että hän ei ole enää käytettävissä kyseiseen luottamustoimeen. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammaisneuvos-

toon siihen saakka, kunnes SataSoten myötä PoSa, josta myös on vam-
maisneuvostossa edustus, päättää toimintansa. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsee edustajaksi Konsta Saloniemen. 
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19 §  TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.11.2018 

 
Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.11.2018. Liite nro 24.1 

 
Tasaisella vauhdilla toteuma olisi 91,67 % ja se on 87,9 %. Vertailutietona 
on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajan-
kohtana. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
_____ 
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  Kunnanhallitus  139 § 11.06.2018 
 
 

20 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA 

 
KH 139 § Vaalilain 14 § 2 mom. mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itsel-

leen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Edellisten vaalien ai-
kana keskusvaalilautakunnan sihteerinä on vuodesta 1996 alkaen toimi-
nut Marketta Viitaniemi. Marketta Viitaniemi ei ole enää käytettävissä sih-
teeriksi. Suostumuksensa tehtävään on antanut Anne Ranta. 
 
Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on ollut kunnanhallituksen pää-
töksellä 218 §/12.08.2008 alkaen seuraavat: 
1. kuntavaaleissa 900 € 
2. valtiollisissa vaaleissa 700 € 
3. kaksoisvaaleissa 1200 € 

 
Vuoden 2019 alusta alkaen kunnan talous- ja palkkahallinnon tehtävistä 
osa siirtyy KuntaPro:n tuotettavaksi. Tämä muutos vaikuttaa huomatta-
vasti yleishallinnon henkilöstön työtehtäviin, kun KuntaPro:lle siirtyy osa 
keskushallinnon töistä. Muutoksen myötä myös keskusvaalilautakunnan 
sihteerin tehtävät voidaan sisällyttää yleishallinnon vihanhaltijan tehtävä-
kuvaan. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä keskusvaalilautakunnan sihteeriksi 

1.3.2019 asti kanslisti Anne Rannan. 
 

Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on 
tulevista vaaleista, jotka pidetään ennen 1.3.2019 seuraavasti:  
1. kuntavaaleissa 1.000 € 
2. valtiollisissa tai maakunnallisissa vaaleissa 1.000 € 
3. kaksoisvaaleissa 1.300 € 

 
1.3.2019 alkaen tehtävä sisältyy viranhaltijan tehtäväkuvaan eikä siitä 
makseta omaa erillistä korvausta. 

 
Muutettu esitys: Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on 

tulevista vaaleista, jotka pidetään ennen 1.3.2019 seuraavasti:  
 

1. kuntavaaleissa 900 € 
2. valtiollisissa vaaleissa ja maakuntavaaleissa 700 € 
3. kaksoisvaaleissa 1200 € 

 
Perusteluna on, ettei tehtävä ole muuttunut edellisen sihteerin tehtävästä. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
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KH 20 § Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valittu Anne Ranta ei ole enää käytet-

tävissä sihteeriksi. Suostumuksensa tehtävään on antanut Merja Kangas-
niemi. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä keskusvaalilautakunnan sihteeriksi Merja 

Kangasniemen. Tehtävästä maksetaan käytävien vaalien mukaan aiem-
min päätetty korvaus kunnes tehtävän vaativuuden arviointi on suoritettu 
ja vaalit on huomioitu siinä. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
_____ 
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Kunnanhallitus  114 § 14.05.2018 
 
 

21 § OMISTAJAOHJAUKSEN ANTAMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE 

 
KH 114 § Jämin hiihtotunneli Oy:n taloudellisen tilanteen muuttaminen vaatii Jämi-

järven kunnanhallitukselta konserniohjausta. 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee Jämin hiihtotunneli Oy:n tilanteesta ja päättää 
antaa konserniyhtiölle omistajaohjausta seuraavasti:  

 
Yhtiön velat ylittävät yhtiön varat ja yhtiön liiketoiminta on ollut pitkään 
tappiollista ilman Jämijärven kunnan antamia avustuksia. Näitä avustuk-
sia on annettu yhtiölle viimeisen kolmen tilikauden aikana noin 250 000 
euroa. Yhtiön pääomistajalla Jämijärven kunnalla ei ole mahdollista jatkaa 
näiden vastikkeettomien avustusten antamista yhtiölle. Yhtiön taloudelli-
sen tilanteen tervehdyttämiseksi ja oman pääoman palauttamiseksi osa-
keyhtiölain vaatimalle tasolle on tehtävä toimenpiteitä.  
 
Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen tulee valmistella yhtiökokouksen pää-
tettäväksi suunnatun osakeannin järjestäminen Jämijärven kunnalle siten, 
että kunnan yhtiölle antamat vieraan pääoman ehtoiset lainat voidaan 
merkintähinnan maksuna muuttaa yhtiön omaksi pääomaksi ja siten pa-
lauttaa yhtiön oma pääoma osakeyhtiölain edellyttämälle tasolle. Osake-
anti tulee järjestää voimassa olevan osakeyhtiönlain mukaisesti.  
 
Järjestelyn tarkoituksena on, että Jämijärven kunnan yhtiölle antamat lai-
nat muutetaan kokonaisuudessaan yhtiön omaksi pääomaksi ja yhtiön vä-
litön konkurssiuhka saataisiin vältettyä ja näin mahdollistettaisiin yhtiön 
toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.  

 
Tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 yhtiön oma pääoma oli negatiivinen 
241.068,40 euroa. Kunnan yhtiölle antamat lainat olivat 290 814,20 eu-
roa. Velan muuttaminen omaksi pääomaksi riittää yhtiön osakepääoman 
palauttamiseksi.  

 
Yhtiön hallituksen tulee valmistella myös yhtiön osakkeen nimellisarvon 
sekä vähimmäis- ja enimmäisosakepääomamääräyksen poistaminen yh-
tiöjärjestyksestä.  

 
Voimassa oleva osakeyhtiölaki ei vaadi nimellisarvon käyttämistä ja ni-
mellisarvon poistaminen mahdollistaa osakeannista saatujen varojen mer-
kitsemisen kokonaisuudessaan yhtiön SVOP- rahastoon.  

 
Samassa yhteydessä osakepääomaa alennettaisiin osakeyhtiölain mini-
miosakepääoman tasolle, 2500,00 euroon. Osakepääoman alentaminen 
käytetäisiin kokonaisuudessaan yhtiön tappioiden kattamiseen.  
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Yhtiön hallituksen tulee muutenkin päivittää yhtiöjärjestys vastaamaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätök-
senteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. 

 
  ------- 
 
KH 21 § Jämin Hiihtotunneli Oy:n toiminnallinen ja taloudellinen tilanne esitellään 

kokouksessa.  
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee hiihtotunnelin toiminnan ja talouden tilan-
teesta ja antaa evästystä Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitukselle. 

 
 
Päätös: Tunnelin tulos on ollut v. 2018 siinä määrin hyvä, että kunnanhallitus kat-

soo, että tunnelin hallitus voi jatkaa tarkalla seuralla toimintaa. 
 

Kirsi Leppihalme oli kokouksessa klo 20.00 – 20.28 asiantuntijana kerto-
massa hiihtotunnelin toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta ja kulu-
neesta syksystä yhdessä kunnanjohtaja Kirsi Virtasen kanssa. Tilanteesta 
informoimisen päätyttyä kunnanjohtaja totesi itsensä esteelliseksi asiasta 
keskusteluun ja päätöksentekoon, koska on joutunut toimimaan yhtiön 
operatiivisella puolella apuna menneen loppuvuoden aikana ja poistui ko-
kouksesta tämän pykälän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi klo 20.28 
– 20.35. 
 
Tämän pykälän ajan esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Timo Sorvali. 
 
______ 
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22 §  ARVO-OSUUSTILIN SIIRTO 

 
Jämijärven kunta on säilyttänyt osakkeitaan Suomen Arvopaperikeskus 
Euroclear Finland Oy:n asiakastilipalveluissa. Asiakastilipalvelut lakkaute-
taan 28.2.2019. Asiakastilipalveluiden lakkauttamisen yhteydessä asiak-
kaiden on siirrettävä arvo-osuustilinsä jonkin toisen tilinhoitajan, esimer-
kiksi oman pankkinsa kanssa hoidettavaksi. Mikäli tiliä ei ole siirretty irti-
sanomisen tultua voimaan, tilillä olevat arvo-osuudet (esim. osakkeet) 
myydään myöhemmin ilmoitettavan määräajan jälkeen. Myynnistä aiheu-
tuvat kulut ja muut mahdollisesti erääntyneet saatavat vähennetään 
myyntihinnasta ennen niiden tilitystä asiakkaalle.  
 
Asiasta on oltu yhteydessä Jämijärven Osuuspankkiin ja keskusteltu 
arvo-osuuksien siirrosta pankin konttoripalveluiden piiriin. Jämijärven 
Osuuspankin arvo-osuustilit ovat Nordnet Bank Ab:ssä, jonne kunnalle 
avataan osake- ja rahastosalkku. Jämijärven Osuuspankin kanssa teh-
dään sijoituspalvelusopimus ja konttoriasiakassopimus, jolloin Osuus-
pankki hoitaa kunnan arvopaperisäilytyksen esityslistan liitteen mukaisen 
hinnaston mukaisesti. Esityslistan liitteenä ovat Nordet Bank AB:n ja Jä-
mijärven Osuuspankin hinnastot. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan arvo-osuustilit siirretään Jämijärven 

Osuuspankin konttoripalveluiden hoidettavaksi Nordnet Bank Ab:ssa. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
_____ 
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23 §  TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 

 
Talous- ja hallintopäällikön viran hakuaika päättyi 17.1.2019 klo 12.00 
mennessä. Tehtävää haki määräaikaan mennessä 7 hakijaa. Hakemuk-
set liitteineen toimitettiin kunnanhallitukselle sähköisesti hakuajan päätty-
misen jälkeen.  
 
Hakemusten perusteella valitut henkilöt haastateltiin maanantaina 
21.1.2019 klo 16 alkaen.  
 
Haastattelijoina olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Sorvali, kun-
nanhallituksen varapuheenjohtaja Satu Jokela, valtuuston puheenjohtaja 
Ari Uusi-Rasi, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä sekä kunnanjohtaja 
Kirsi Virtanen. 
 
Kunnanhallitus keskusteli asiasta kokouksessa. 
 
Hakuilmoitus on pöytäkirjan liitteenä 23.1. ja hakijoiden listaus liitteenä 
23.2. 
 

 
 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee talous- ja hallintopäällikön. 
 
 
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti hallintotieteiden maisteri (julkinen ta-

lousjohtaminen) Noora Niemisen talous- ja hallintopäällikön virkaan. En-
simmäiselle varasijalle valittiin oikeustradenomi Pirjo Kivimäki ja toiselle 
varasijalle FM, oikeustradenomi Sanna Välimäki. 

 
Hakuilmoituksen mukaisesti valinnassa on 4 kuukauden koeaika ja viran 
tehtäväkohtainen peruspalkka on 4.200 €/kk. Tehtävään valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-
dentilastaan.  
 
_____ 
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24 §  MUUT ASIAT 

 
 

Kunnanhallitus keskusteli henkilöstön jaksamisesta ja henkilöstöasioista, 
PoSa:n toiminnasta sekä koulun hankesuunnitteluun liittyvistä asioista. 
 
_____ 

 
 
 
 


