Jämijärven kunta
Kunnanhallitus
Kokoustiedot

KOKOUSKUTSU 4/2019
Laatimispäivämäärä 28.03.2019

Aika

Maanantaina 01.04.2019 klo 19.00

Paikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

49 §
50 §
51 §
52 §
53 §
54 §
55 §
56 §
57 §
58 §
59 §
60 §
61 §
62 §
63 §
64 §
65 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
60
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
60
ILMOITUSASIAT
61
LISÄMÄÄRÄRAHA MYRSKYTUHOJEN KORJAAMISEEN
63
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
65
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
67
RAKENNUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRANSIJAISEN
VALINTA
68
MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2018 POHJOISSATAKUNTA
69
KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2019
70
KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 31.5.2019
71
KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2019 . 72
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
73
KOULUKESKUKSEN HANKESUUNNITTELUTARJOUS
74
KESKUSTELUASIAT
75
EI JULKINEN ASIA, PERUSTE: LAKI VIRANOMAISTEN
TOIMINNAN JULKISUUDESTA 621/1999, 24 § KOHTA 26
76
MUUT ASIAT
77
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
78

TIMO SORVALI
Timo Sorvali

KIRSI VIRTANEN
Kirsi Virtanen

Jämijärven kunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2019

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

POISSA OLLEET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Maanantai 01.04.2019 klo 19.00 – 22.25
Kunnantalon kokoushuone
Timo Sorvali
puheenjohtaja
Antti Lähteenmäki
Olli Seppälä
Anu Koivumäki
Satu Jokela
Antero Karppinen
Anu Suoniemi
Hilkka Gallen-Kallela
Ari Uusi-Rasi, valtuuston puheenjohtaja
Matti Leppihalme, valtuuston I varapuheenjohtaja
Kirsi Virtanen, kunnanjohtaja 19.00 – 21.50 ja 22.15-22.25
Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 19.00 – 21.50 ja
22.15-22.25
Jonna Haavisto, vapaa-aikasihteeri 19.58 – 21.50
Marketta Viitaniemi, talousasiantuntija 19.00 – 21.50

ASIAT

§§ 49 - 65

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Sorvali

Noora Nieminen, Timo Sorvali 63
§:n osalta

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
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Jämijärven kunnanvirasto
Virka-asema

Allekirjoitus

kunnanjohtaja

Kirsi Virtanen

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
1.4.2019
60
_____________________________________________________________________________

49 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

50 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antero Karppinen ja Olli Seppälä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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51 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- Lounais-Suomen Poliisilaitos
Tutkinnan päätös / Erkki Rudenbergin tekemä rikosilmoitus
Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei toimiteta.
Tutkinta päätetty.
25.03.2019
- Kankaanpään kaupunki
Ote pöytäkirjasta: Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä § 3 12.03.2019
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
18.03.2019
Ote pöytäkirjasta: Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä § 4 12.03.2019
Yhteistoiminta-alueen palvelut 2019
18.03.2019
- Verohallinto
Maksatuserittely maaliskuu 2019
27.03.2019
- Satakuntaliitto
Tiedote: Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 koskeviin
muistutuksiin on laadittu vastineet
18.03.2019
Ote pöytäkirjasta: Maakuntahallitus § 48
18.03.2019
Satakuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet ja edunvalvonnan tilannekatsaus
20.03.2019
- Satakunnan pelastuslaitos
Ote pöytäkirjasta: Johtokunta § 5
05.03.2019
Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta
2018
19.03.2019
- Satakunnan sairaanhoitopiiri
Ote pöytäkirjasta: Yhtymähallitus § 41
25.03.2019
Toiminnan ja talouden katsaus 1-2 kk / 2019
28.03.2019
Ote pöytäkirjasta: Yhtymähallitus § 44
25.03.2019
Suhtautuminen kuntien perusterveydenhuollon toimintojen tuottamisvastuun siirtämiseen Satasairaalalle
28.03.2019
- Valtioneuvosto
Valinnanvapauspilotteja koskevat hakemukset
01.04.2019
2. Pöytäkirjat:
Vapaa-aikalautakunta
07.01.2019
Keskusvaalilautakunta
28.02.2019

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
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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.
Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeuslain mukaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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Vapaa-aikalautakunta

52 §

4§

20.02.2019

LISÄMÄÄRÄRAHA MYRSKYTUHOJEN KORJAAMISEEN

Vap.aikaltk 11 §

Jämin latuvaloja tuhoutui runsaasti langoille kaatuneiden puiden vuoksi
Aapeli-myrskyssä. Korjaukset on tehty ja kustannukset nousivat yllättävän
isoiksi, joten olisi kohtuullista, että käyttötalouteen saadaan lisämääräraha
KP 16532101 TILI 43900.

Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta anoo lisämäärärahan käyttötalouden KP 16532101
TILI 43900 kohtaan nettomenojen mukaisen summan 8621,20 €.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta anoo lisämäärärahan käyttötalouden KP 16532101
TILI 43900 kohtaan nettomenojen mukaisen summan 8621,20 €.
-----

KH 44 §
Ehdotus:

Hyväksytään vapaa-aikalautakunnan ehdotus ja ehdotetaan kunnanvaltuustolle latuvalojen myrskytuhojen korjaamiseksi lisämäärärahaa
8.621,20 euroa.

Päätös:

Kunnanhallitus ei myönnä lisämäärärahaa ja velvoittaa vapaa-aikalautakunnan etsimään rahat omasta budjetistaan.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää selvitystä tehdyn korjauksen oletuskustannuksista, toteutuneista kustannuksista, siitä miksi työtä ei ole kilpailutettu
ja kuka viranhaltija tämän päätöksen on tehnyt, jotta saadaan selville
onko päätöksen tehnyt viranhaltija ylittänyt toimivaltansa.
Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
-----

KH 51 §

Kunnanjohtaja, joka on tehnyt päätöksen, antaa selvityksen latuvalojen
korjaamisesta:
Korjauksen oletuskustannukset on arvioitu olevan enintään muutama tuhat euroa ja tällä tekemällään johtopäätöksellä (jonka arvioinut n. 3.000 €)
kunnanjohtaja on antanut luvan toteuttaa rikkoutuneiden valojen korjauksen. Vaurio oli työn edetessä edellä mainitussa hinnanarviointikeskuste-
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lussa oletettua huomattavasti suurempi. Lahoja valaisinpylväitä oli katkennut myrskyssä maanpinnan rajasta eikä sitä ollut nähty ennen kuin korjausta tehtiin, kun pylväät olivat kaatuneet ja valaisimia oli mennyt lisää
rikki. Vaurioituneet pylväät olivat korjaustyön tehneen sähköasentajan
mukaan pysyneet pystyssä johtojen varassa, ja kun korjaustyöt etenivät,
ne rikkoutuivat. Nykyisiin valaisimiin ei saa enää varaosia.
Korjaus oli turvallisuuskysymys. Työtä ei ole kilpailutettu, koska työn on
arvioitu olevan pieni, ja kunnanjohtaja on arvioinut sen sähköasentajan
kanssa keskustellessaan olevan taloudellisen päätäntärajansa (5.000 €)
sisällä, ja koska työ oli tehtävä nopeasti turvallisuussyistä. Lisäksi oli paras hiihtokausi alkanut ja Jämillä asiakkaita odottamassa ladulle pääsyä.
Asiasta varsinaisesti vastaava viranhaltija oli vuosilomalla eikä kunnassa
ole määritelty sijaista hänelle. Kunnanjohtaja on sijaistanut oman työnsä
ohella kuten aikaisemminkin tarvittaessa, mm. kesällä 2017, kun on rakennettu leikkikenttää ja viranhaltija oli virkavapaalla.
Lasku on ylittänyt kunnanjohtajan taloudellisen toimivallan 3.621,20 eurolla ja siten sen olisi pitänyt jälkikäteen katsottuna olla kunnanhallituksen
käsittelemä. Korjaus on ollut johtopäätöstä edeltänyttä hinta-arviokeskustelua suurempi, koska ollut edellä mainittuja piilossa olleita vahinkoja. Kilpailutus tuskin olisi tuonut isoa hintaeroa ja todennäköistä olisi ollut, että
ei mahdollinen muukaan tarjoaja/tekijä olisi tiennyt piilossa olleista vaurioista ennen kuin olisi tehnyt korjaustyötä ja pylväät romahtaneet alas ja
valaisimia rikkoutunut lisää. Kunnanjohtajan olisi täytynyt kuitenkin edellyttää, että muutaman tuhannen euron arvion lähestyessä olisi tullut keskustella työn tilaajan kanssa ja sopia jatkosta. Kunnanjohtaja pahoittelee
asian hoidon puutteellisuutta.
Jäljellä olevat vanhat valaisinpylväät on ehdottomasti tarkastettava
ja tarvittaessa vaihdettava kesällä turvallisuussyistä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää asiasta kunnanjohtajan antaman selvityksen perusteella.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi saadun selvityksen.
____
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53 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Jämijärven kunnan vuoden 2018 tilinpäätös sisältää paljon hyviä asioita ja
talouden kehitys kulkee siinä kohti talouden tasapainoa.
2018 vuosikate on +682.493,95 €.
- Vuonna 2017 vuosikate oli +306.271,37 €.
- Vuonna 2016 vuosikate oli -435.229,25 €.
2018 tilikauden ylijäämä on +740.883,47 €.
- Vuonna 2017 tilinpäätös oli alijäämäinen -53.173,53 €.
- Vuonna 2016 tilinpäätös oli alijäämäinen -799.474,85 €.
Kumulatiivinen alijäämä on -1.125.188,47 €, mikä on asukasta kohden 622,68 €/as.
- Kumulatiivinen alijäämä pieneni vuodesta 2017 vuoteen 2018 siten, että
vähennys oli -815.806,83 € ja asukasta kohti -416,95 €/as.
- 2017 vuonna kumulatiivinen alijäämä oli -1.940.995,30 € (-1.039,63
€/as).
Vuonna 2018 kunnallisvero oli 4.774.975, 81 €.
- Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli -232.698,12 €.
- Vuoden 2018 verotulot jäivät alle talousarvion -225.024,19 €. Tämä vastaa noin yhden vero-% -yksikön tuottoa vastaavaa laskua.
Lainamäärä oli tilinpäätösvuoden lopussa 4.830.609 €, mikä on asukasta
kohden 2.673,28 €/as.
- Näistä talousarviolainoja oli 4.130.609 € ja lyhytaikaisia lainoja (kuntatodistukset) 700.000 €.
- Lainamäärä oli vuoden 2017 lopussa 5.876.349,00 € (3.147,48 €/as).
(yht. Näistä talousarviolainaa oli 5.026.349,00 € ja lyhytaikaista lainaa
(kuntatodistukset) oli 850.000.00 €.
Vuoden 2017 lopulliset verotiedot osoittavat kunnallisveron osalta nousua
+0,5 %, yhteisöveron osalta laskua -11,2 €. Samana aikana kunnallisveron lasku on koko maassa ollut -1,4 %.
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Vuoden 2016 kunnallisveron lopullinen lasku oli -2,1 %, kun samaan aikaan koko maan kasvu oli ollut +0,8 %.
Kiinteistöveron tuotto vuodelta 2018 oli 721.016,37 € ja se ylitti talousarvion + 17.016,37 €.
PoSa:n menot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna -271.704 € (-5,5
%). Menot jäivät alle talousarvion -197.941 €. Tilinpäätösvuonna 2017
menot vähenivät -74.018 € (laskua vuoteen 2016 verrattuna -1,5 %) ja talousarvio ja lisätalousarvio alittuivat -80.237 €. Vuonna 2016 talousarviomääräraha puolestaan ylittyi +311.781 €.
Satakunnan sairaanhoitopiirin menot laskivat -204.141,54 € (-9,4 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Menot jäivät -255.110,03 € alle talousarvion.
Kuntakonsernin kehitys vuonna 2018:
2018 tilikauden ylijäämä on +691.334,37 €
- Vuonna 2017 tilinpäätös oli alijäämäinen -105.936,53 €.
- Vuonna 2016 tilinpäätös oli alijäämäinen -855.802,13 €.
Kumulatiivinen alijäämä on -2.091.703,36 €, mikä on asukasta kohden 1.157,56 €/as.
- Vuonna 2017 kumulatiivinen konsernin alijäämä oli -2.798.391,82 € (1.498,87 €/as).
- Vuonna 2016 kumulatiivinen konsernin alijäämä oli -2.692.157,98 € (1.405,09 €/as)
Lainamäärä oli tilinpäätösvuoden lopussa 6.119.468,88 €, mikä on asukasta kohden 3.386,54 €/as.
- Konsernin lainamäärä oli vuoden 2017 lopussa 7.073.630,45 €
(3.788,77 €/as).
- Konsernin lainamäärä oli vuoden 2016 lopussa 6.848.039,22 €
(3.574,13 €/as).
Tilinpäätös on pöytäkirjan liitteenä 53.1.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen. Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos +740.883,47 € euroa ylijäämää
kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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54 §

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Joka vuosi tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tulee kunnanhallituksen
hyväksyä johdon vahvistuskirjeilmoitus.
Vahvistusilmoituskirje on liitteenä nro 54.1.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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55 §

RAKENNUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRANSIJAISEN VALINTA
Rakennuspäällikön viransijaisuutta on hoitanut oman työnsä ohella sekä
kunnanjohtaja että kanslisti. Virkavapauden jatkuminen tuo vääjäämättä
tarpeen, että virkaan palkataan viransijainen, koska pienessä organisaatiossa ei voida henkilöstöä ylikuormittamatta tehdä pitkään viransijaisuuksia omien töiden ohella.
Viransijaisuutta on määräaikaan mennessä hakenut viisi henkilöä. Kunnanjohtaja, vs. rakennuspäällikkö, talous- ja hallintopäällikkö, projekti-insinööri sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja ovat haastatelleet hakijat. Viranhakuilmoitus on pöytäkirjan liitteenä 55.1.
Yhteenveto hakijoista on esityslistan lisätietona. Hakemukset on toimitettu
kunnanhallitukselle sähköisesti.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita rakennuspäällikön viransijaisen 31.1.2020
saakka. Viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti rakennusinsinööri, diplomi-insinööri
Antti Alarodun rakennuspäällikön viransijaiseksi 31.1.2020 saakka. Ensimmäiselle varasijalle valittiin rakennusinsinööri Antti Riikonen.
Hakuilmoituksen mukaisesti valinnassa on neljän kuukauden koeaika ja
viran tehtäväkohtainen peruspalkka on 3.435,39 € / kk. Tehtävään valitun
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
____
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56 §

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2018 POHJOIS-SATAKUNTA
Syksyn 2018 aikana on PoSa:sta johdettuna päivitetty vuonna 2013 hyväksyttyä kotouttamisohjelmaa. Mukana ovat olleet ne viranomaistahot,
joilla on velvollisuuksia ja tehtäviä kotouttamislain (laki kotoutumisen edistämisestä, 30.12.2010/1386) perusteella.
Päivitetyssä versiossa on huomioitu lainsäädäntöön tulleet muutokset, yhteys tiedot on saatettu ajan tasalle ja liitteeksi on liitetty ajantasainen laki
ja valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta. Kotouttamisohjelma on hyväksyttävä jäsenkunnissa.
Kotouttamissuunnitelma on liitteenä 56.1.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kotouttamisohjelman hyväksymistä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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57 §

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2019
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 04.03.2019 / 4§ päättänyt, että kunnanvaltuuston kokoukset sovitaan loppuvuodeksi.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle.

Ehdotus:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja tuo päätöksenään tiedoksi, että kunnanvaltuuston kokoukset vuonna 2019 ovat seuraavasti:
Ma 29.4. klo 19 + Iltakoulu
Ma 3.6. klo 19 (Tilinpäätös)
Ma 16.9. klo 19
Ma 14.10. klo 19 Iltakoulu
Ma 28.10. klo 19 (Vero-%)
Ma 16.12. klo 19 (Talousarvio)

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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58 §

KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 31.5.2019

Vuonna 2018 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä
perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.
Tänä vuonna helatorstai on 30.5.2019. Viraston henkilöstöstä suuri osa
anoo lomapäivää helatorstain jälkeiselle perjantaille.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 31.5.2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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59 §

KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2019

Vuonna 2018 kunnanvirasto pidettiin suljettuna neljän viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö piti tällöin vuosilomiaan.
Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna neljän viikon ajan 1.7.2019 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan. Lupahakemukset pyydetään laittamaan vireille ja toimittamaan tekniseen toimistoon 14.6.2019 mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
1.4.2019
73
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60 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kunnanhallituksen kokouksessa ovat nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 9.10.2018 – 1.4.2019.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
1.4.2019
74
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61 §

KOULUKESKUKSEN HANKESUUNNITTELUTARJOUS

Tekn.ltk 22 §

Koulukeskuksen hankesuunnittelusta on pyydetty Hilma-sivustolla tarjouksia. Hankinnan ei arvioida ylittävän kansallista kynnysarvoa.
Tarjoukset on pitänyt toimittaa 5.3.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui 8 tarjousta.
Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta siten, että hinnan painoarvo on 40
% ja laadun painoarvo 60 %

Päätös:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kokonaisedullisinta Suunnittelutalo PPG Oy:n jättämää tarjousta.
Pöytäkirjan liitteenä hintavertailutaulukko saapuneista tarjouksista, liite
22.1.
-----

KH 61 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
1.4.2019
75
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62 §

KESKUSTELUASIAT

Kunnanhallitus kuuli asiantuntijana vapaa-aikasihteeriä vapaa-aikatoimen
asioista. Vapaa-aikalautakunta on sopinut kutsuvansa kaikki yhdistystoimijat suunnittelemaan yhdessä kohdeavustusten hakuprosessin uudistamista. Suunnittelutapaaminen on 16.4.2019 klo 18. Lisäksi keskusteltiin
mm. jääkiekkokaukalosta, sähköpostikokouksesta ja tehtävien järjestelystä lomien ja muiden mahdollisten poissaolojen aikana.
Kunnanjohtaja kertoi, että kanslistin virka on tarkoitus laittaa mahdollisimman pian avoimeksi eikä kunnanhallituksella ollut asiasta huomauttamista.
Kunnanjohtaja kertoi myös koulukeskuksen hankesuunnitteluun tarvittavista henkilöstöresursseista ja niiden järjestelyistä.

Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen, talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen,
vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä talousasiantuntija Marketta Viitaniemi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Puheenjohtaja toimi seuraavan pykälän esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
1.4.2019
76
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63 §

EI JULKINEN ASIA, PERUSTE: LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN
JULKISUUDESTA 621/1999, 24 § KOHTA 26

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
1.4.2019
77
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64 §

MUUT ASIAT

Kunnanjohtaja kertoi Attendon keskusteluillasta torstaina 28.4.2018. Illassa oli tarkoitus pohtia yhdessä asukkaiden, omaisten, henkilöstön ja
kunnanvaltuutettujen kanssa millaisen yhteistyön rakentaminen Jämijärvellä aloitettaisiin.
Esillä oli myös mahdollisia kaavateiden rakentamistarpeita. Niitä selvitellään myöhemmin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
1.4.2019
78
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65 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan
kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta/ kuntayhtymä
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
1.4.2019

Hallitus/ lautakunta

KUNNANHALLITUS

Pykälä

Sivu

65

81

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät

49, 50, 51, 53, 56, 62, 64,
65

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

52, 54, 55, 57, 58, 59, 60,
61

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Jämijärven kunnanhallitus
Peijarintie 5 A
38800 JÄMIJÄRVI

Pykälät

52, 54, 55, 57, 58, 59, 60,
61

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. Jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

63

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30

Hallintovalitus, pykälät

päivää

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

Valitusaika

14 päivää
Turun Hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/ valituskirjelmässä on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/ tai valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/ valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 12 §:ssä/ HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/ valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/ valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän
omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

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

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

Liitetään pöytäkirjaan

