JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne),
maanantaina 4.3.2019 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1
2
3
4
5
6

§
§
§
§
§
§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2019
Eron myöntäminen luottamustoimesta / Hilkka Gallen-Kallela
Luottamushenkilöiden valinta edesmenneen Mauri Wallinin tilalle
keskusvaalilautakuntaan
7 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
8 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 8.3.2019 kello 8.30 - 10.30.

Jämijärvellä 25.2.2019

Ari Uusi-Rasi
valtuuston puheenjohtaja
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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Ari Uusi-Rasi

Noora Nieminen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.
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Mika Rajala
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1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
26.02.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu lehdessä 28.02.2019. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 26.02.2019.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

2§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Lähteenmäki ja Mika Rajala.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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Kunnanhallitus

3§

6§

21.01.2019

KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019

KH 6 §

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla 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 urakkatarjouspyynnöt yms. on
julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on
erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut
tarpeelliseksi.
Ilmoituksissa asia on esitetty lyhyesti ja niissä on ollut viittaus kunnan
nettisivuille, joissa asia on esitetty tarkemmin.

Ehdotus:

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 3 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää julkaista kunnalliset ilmoitukset vuonna
2019 entisen käytännön mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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Kunnanhallitus
7§
21.01.2019

4§

VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2019

KH 7 §

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen
tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on
lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin
valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan
koolle vuonna 2019 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston
työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla
kokouskuulutus asialistoineen Seutulehti UutisOiva- ja Kankaanpään
Seutu -lehdissä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 4 §

Voimassa oleva käytäntö on ilmoittaa koolle kutsuminen
Kankaanpään Seutu -lehdessä.

Ehdotus:

Valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2019 ilmoittamalla kokouksista
kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä
julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Kankaanpään Seutu lehdessä.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti että valtuuston kokouskutsut asialistoineen
julkaistaan Kankaanpään Seutu -lehdessä. Lisäksi päätettiin, että
jatkossa kunnanvaltuuston kokouskutsut ja esityslistat lähetetään
kirjepostitse ja postin perillemeno tarkistetaan tekstiviestillä.
Valtuutetut jotka antavat suostumuksensa, saavat kokouskutsun ja
esityslistan myös sähköisenä. Valtuuston kokousten päivämäärät
loppuvuodeksi sovitaan erikseen.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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Kunnanhallitus
15 §
21.01.2019

5§

ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA / HILKKA GALLEN-KALLELA

KH 15 §

Hilkka Gallen-Kallela on lähettänyt kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle 28.12.2018 päivätyn kirjeen, jolla hän anoo eroa
kunnanvaltuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen jäsenyydestä
sekä vaalilautakunnan jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen
henkilökohtaisista syistä. Suullisen ilmoituksen mukaan hän pyytää
eroa myös PoSa:n yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto myöntää Hilkka Gallen-Kallelalle eron kunnanvaltuuston
jäsenyydestä, kunnanhallituksen jäsenyydestä sekä PoSa:n
yhtymävaltuuston 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.
-----

KV 5 §
Ehdotus:

1. Kunnanvaltuusto myöntää Hilkka Gallen-Kallelalle eron
kunnanvaltuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen jäsenyydestä ja
PoSa:n yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto valitsee Hilkka Gallen-Kallelan tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi:
2. kunnanhallituksen jäsenen
3. PoSa:n yhtymävaltuuston varajäsenen.
Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa tiedoksi saaduksi, että
kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu ensimmäisenä samalla
varajäsenlistalla olevan varajäsenen toimimaan valtuustossa Hilkka
Gallen-Kallelan tilalla toimikauden loppuun asti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti:
1. myöntää Hilkka Gallen-Kallelalle eron kunnanvaltuuston
jäsenyydestä, kunnanhallituksen jäsenyydestä ja PoSa:n
yhtymävaltuuston varajäsenyydestä
2. valita Gallen-Kallelan tilalle kunnanhallituksen jäseneksi Kristiina
Kotaojan
3. valita Gallen-Kallelan tilalle PoSa:n yhtymävaltuuston
varajäseneksi Kristiina Kotaojan.
Kunnanvaltuusto totesi tiedoksi saaduksi, että kunnanvaltuuston
puheenjohtaja kutsuu valtuuston loppukaudeksi Hilkka GallenKallelan tilalle kunnanvaltuuston jäseneksi Mika Rajalan.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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Kunnanhallitus

6§

17 §

21.01.2019

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEN MAURI WALLININ
TILALLE KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN

KH 17 §

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

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenen Mauri
Wallin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 6 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto valitsee edesmenneen Mauri Wallinin tilalle
keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan
jäseneksi Mauri Wallinin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Matti
Koskensalon.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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7§

ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT
Varavaltuutettujen tilanne:
Kuntalaissa 410/2015 17 § todetaan, että jos valtuutetun on todettu
menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai
hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa
jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Lisäksi laissa todetaan, että jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi
valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan
keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1
momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja. Näin määrätyt
varavaltuutetut osallistuvat valtuuston kokoukseen niissä asioissa,
joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat esteellisiä.
Vuonna 2018 edesmenneen Anneli Kujansuun tilalla
kunnanvaltuustossa on toiminut valtuuston puheenjohtajan kutsusta
Suomen Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Antero Karppinen.
Puheenjohtaja on kutsunut Antero Karppisen toimimaan
edesmenneen Anneli Kujansuun tilalla jäljellä olevan toimikauden
loppuun asti.
Valtuusto on myöntänyt 20.3.2018 eron luottamustoimista Johanna
Lahdelle paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Lisäksi
kunnanvaltuusto mahdollisesti myöntää Suomen
Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmästä valtuutettu Hilkka GallenKallelalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä tässä kokouksessa ja
puheenjohtaja kutsuu saman ryhmän ensimmäisen varavaltuutetun
hänen tilalleen valtuustokauden loppuajaksi.
Pienessä kunnassa päätöksenteossa voi tulla tilanteita, joissa suurin
osa valtuutetuista on esteellisiä. Tämän vuoksi on tarpeen, että
kunnan keskusvaalilautakunta nimeää riittävän määrän
varavaltuutettuja. Näin määrätyt varavaltuutetut osallistuvat
kokouksiin niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat
esteellisiä.
Varavaltuutetut keskusvaalilautakunnan 12.04.2017 määrääminä
puolueittain:
Suomen Keskusta, varajäsenlista tässä järjestyksessä:
- Karppinen Antero
- Salminen Mikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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- Pihlajamäki Reijo
- Rajamäki Rainer
- Lahti Johanna
- Hyttinen Ilkka
- Ranta Tuija
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue, varajäsenlista tässä
järjestyksessä:
- Rajala Mika
- Sällilä Lauri
- Suoniemi Anu
- Huhtaniemi Jarmo
Perussuomalaiset, varajäsenlista tässä järjestyksessä:
- Leponiemi Seppo
- Mäkelä Timo
Varavaltuutettuja ovat seuraavassa järjestyksessä puolueittain, kun
on huomioitu edesmenneen valtuutettu Anneli Kujansuun tilalle
noussut Antero Karppinen sekä paikkakunnalta pois muuttaneet
Johanna Lahti ja Tuija Ranta sekä tässä kokouksessa myönnetty ero
Hilkka Gallen-Kallelalle ja hänen tilalleen noussut listan ensimmäinen
varajäsen Mika Rajala:
Suomen Keskusta, varajäsenlista tässä järjestyksessä:
- Salminen Mikko
- Pihlajamäki Reijo
- Rajamäki Rainer
- Hyttinen Ilkka
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue, varajäsenlista tässä
järjestyksessä:
- Sällilä Lauri
- Suoniemi Anu
- Huhtaniemi Jarmo
Perussuomalaiset, varajäsenlista tässä järjestyksessä:
- Leponiemi Seppo
- Mäkelä Timo
Suomen Keskustan ja Sosiaalidemokraattisen puolueen listalla ei ole
enää nimettäväksi uusia varajäseniä.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän pilottikokeilujen
ja hammaslääkäripalveluiden info:
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja
Jaana Männikkö, ylihammaslääkäri Jenni Peltola ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
04.03.2019
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terveyspalvelupäällikkö Katri Rajala kertoivat
peruspalvelukuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja Jämijärven
palveluiden tilanteesta sekä pilotointikokeilusta terveyskeskuksessa.
Valtuutetut esittivät paljon kysymyksiä ja PoSa:n asiantuntijat
vastasivat ansiokkaasti. Terveyskeskuksen pilotointikokeilu perustuu
palvelujen käytön ja tarjonnan seurantaan ja niiden yhteiseen
optimointiin toiminnallisesti ja taloudellisesti. Suun terveydenhoito on
nyt PoSa:n omana toimintana. Hammashoidosta todettiin, että
erityisesti lasten suun terveydenhoito on järjestetty huomattavasti
laajemmin kuin laki edellyttäisi.

Muita erillisiä asioita:
Kunnanjohtaja kertoi että kunnantalolle otetaan käyttöön sähkölukko
ja kertoi sen vaikutuksista toimintaan.
Kunnanjohtaja kertoi toimista joita keskuskoululla tehtiin hiihtoloman
aikana liittyen hyvään sisäilmaan. Koululla tehtiin ilmanvaihdon
säätöä. Siellä mm. säädettiin erillispoistoja siten, että tavoiteltu
ylipaine saadaan paremmin pysymään. Lisäksi on tehty tiivistämistä
vuodenvaihteessa tehdyn lämpökamerakuvausraportin osoittamiin
kohtiin. Lisäksi kunnanjohtaja kertoi uudenlaisista viestintätavasta,
kun hiihtolomalla tehdyistä toimenpiteistä esitettiin kunnan facebookkanavalla live-lähetystä.
Valtuutettu Pentti Mäkelä tiedusteli, onko rakennuspäällikkö edelleen
virkavapaalla. Kunnanjohtaja totesi, että rakennuspäällikkö on
virkavapaalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
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8§

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Valtuutettu Antti Alarotu halusi tietää, kuinka paljon urheilukentän
uimahyppytornin betoniperustuksen poistaminen maksoi. Kunnanjohtaja kertoi,
että poistamisen kustannukset olivat hyväksytyn tarjouksen mukaiset.
Kristiina Kotaoja kysyi, onko tullut lisätietoa koskien Attendon kanssa tehtävästä
yhteistyöstä vanhusten laitos- ja asumispalveluissa. Hän kertoi, että henkilöstö ja
omaiset ovat esittäneet huolestuneita kysymyksiä ja kommentteja liittyen
mediassa olleisiin negatiivisiin uutisiin koskien vanhuspalveluihin järjestämistä.
Kunnanjohtaja kertoi, että on suunnitteilla yhteistyömalli, jolla voidaan varmistaa
toiminnan läpinäkyvyyttä. Keskusteltiin yhteisen tilaisuuden järjestämisestä.
Kunnanjohtaja kertoi, että valtuustoseminaari järjestetään tiistaina 2.4.2019 klo 9
– 18, kokoontuminen kunnanvirastolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

VALITUSOSOITUS
Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Kokouspäivämäärä

Sivu
11

4.3.2019
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa

Pykälät

1–2, 7–8

HallintolainkäyttöL 5 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
irjallisella
kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjall
ja valitusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät

3–6
Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Liitetään pöytäkirjaan

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
toimittaminen
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirja on toimitettava ¹): nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

