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ASIAT

§§ 66 – 74

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Timo Sorvali

Noora Nieminen

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

Kunnanvirasto

Satu Jokela

Olli Seppälä

Paikka ja pvm

Jämijärven kunnanvirasto
Virka-asema

Allekirjoitus

kunnanjohtaja

Kirsi Virtanen
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66 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

67 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja
Olli Seppälä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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68 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- KVVY Tutkimus Oy
Vapo Oy:n Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeen ELY-keskusten
alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden vuosiraportit vuodelta
2018
01.04.2019
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Päätöspöytäkirja: Uusien hintaryhmien lisääminen vuoden 2019 palveluhinnastoon
03.04.2019
2. Pöytäkirjat:
Vapaa-aikalautakunta
27.03.2019
Viranhaltijapäätökset:
- Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset
2 § Koulukeskuksen hankesuunnittelun ohjausryhmä
04.02.2019
3 § Hankesuunnittelun toiminnallisen prosessin vetäjä
12.04.2019
4 § Hankesuunnittelun työryhmä
12.04.2019
- Vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset
Määräaikainen työsuhde
15.04.2019

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
Pia Heimonen
Pikkutila
181-411-3-86

Ehdotus:

Luovutuksen saaja(t)
Pasi Arvelin

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.
Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 71 jälkeen.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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69 §

SATAKUNNAN KUNTAKYSELY SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
VALMISTELUSTA

Satakuntaliitto on lähettänyt maakunnan toimijoille seuraavan sisältöisen
kirjeen:
”Ydinviesti
Satakunnan kaupungeille, kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille järjestettiin 25.9.2018 tilaisuus maakunta- ja soteuudistuksen
valmistelusta ja tuossa tilaisuudessa sovittiin, että Satakuntaliitto toteuttaa
tämän nyt valmistellun kyselyn sen jälkeen, kun valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen etenemisen tilanne on selvinnyt. Maakunta- ja
soteuudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019.
Pyydämme Satakunnan kaupunkien ja kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien hallituksia vastaamaan tähän kyselyyn viimeistään perjantaihin 31.5.2019 mennessä. Kysely on suunnattu toimi-joiden
hallituksille, koska kyseessä on periaatekannanotto ja asian valmistelun
jatkaminen. Mahdolliset sopimukset syntyvät tämän prosessin aikana ja
ne tulee käsitellä valtuustoissa.
Taustaa
Satakunnassa valmisteltiin maakunnan kaupunkien ja kuntien yhteistyönä
ennen valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen käynnistymistä
maakunnan yhteistä vapaaehtoista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanketta, Satasotea. Satasoten ja nyt viimeisen noin kolmen vuoden
aikana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun toimesta on selvitetty
maakuntauudistuksen projektitoimiston ja eri valmisteluryhmien työnä
niitä mahdollisuuksia, joissa maakunnan alueella yhteistyötä voitaisiin lähteä viemään eteenpäin nykyisen kuntasektorin järjestämisvastuuseen perustuvan sosiaali- terveydenhuollon lainsäädännön aikana.
On hyvin todennäköistä, että Suomen uusi hallitus tulee toteuttamaan
maassa uuden hallituksen linjaa-maa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen mahdollisesti liittyvää muuta aluehallinnon uudistusta,
koska Suomen kuntien resurssit kansalaisten tasapuolisten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen nykyisellä kuntapohjaisessa
järjestämisvastuulla eivät ole riittävät sekä koska sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve on voimakkaasti kasvamassa maan väestörakenteen vanhentuessa.
Maan uuden hallituksen linjaukset tulevat omalta osaltaan ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon pal-velujen uudistamista, mutta valtakunnan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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tasolla uusi valmistelu tulee kestämään vuosia, jona aikana Satakunnassa voidaan jo lähteä toteuttamaan palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen laajennettua yhteistä tekemistä, mikäli Satakunnan kaupungit ja
kunnat niin haluavat. Yhteistyö voi olla kaikkien yh-teistä tai yhteistyöhön
voi osallistua osa toimijoista.
Tähän mennessä tehdyn valmistelun perusteella voidaan nähdä, että Satakunnassa voitaisiin tehdä, vaikka välittömästi, yhdessä paljon enemmän
sosiaali- ja terveydenhoidon toimia ja yhdessä tekemisen kautta saavuttaa kunkin toiminnon kohdalla arvioituja asiakkaille tulevia toiminnallisia
etuja sekä järjestäjille (kunnille) toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.
Informaatiotilaisuus 9.5.2019
Kyselyn kohteena oleville tahoille järjestetään yhteinen informaatio- ja
keskustelutilaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyön jatkamisesta torstaina 9.5.2019 klo 17.00 – 20.00 Teknologiakeskus Pripolissa.
Toivomme, että kyselyn kohteena olevat tahot käyvät huhtikuussa asiasta
sisäisiä keskusteluja ja vastaavat kyselyyn vasta 9.5. tilaisuuden jälkeen.
Tilaisuuden kutsu toimitetaan erikseen.”
Pohjois-Satakunnassa on oltu kohtuullisen tyytyväisiä yhteisen sosiaali- ja
terveysdenhuollon kuntayhtymän (PoSa) toimintaan sekä kuntien vaikutusmahdollisuuksiin kehittämisessä ja toiminnan suunnittelussa. Palveluintegraatiota on kehitetty pitkälle ja myös yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja mm. Satakunnan sosiaalipäivystyksen kanssa on syvennetty. Pohjois-Satakunnassa ei ole sen kaltaista tarvetta palveluintegraatioon kuin
kunnissa, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut on järjestetty
erikseen eri yhteistyörakenteissa tai tuotettu kokonaan itse.
Suuri huoli koko Pohjois-Satakunnassa on kuitenkin rahoituspohjasta, mihin kaatunut valtakunnan valmistelumalli olisi tuonut ratkaisun. Mikäli Satakunnassa koko sosiaali- ja terveydenhuolto koottaisiin samaan maakunnalliseen kuntayhtymään ja rahoituspohja jäisi nykymallin mukaiseksi, pienelle kunnalle jää maksajan rooli. On vaikea kuvitella, että maakunnallisuus toisi ihmistä lähellä toteutettaviin palveluihin kustannustehokkuutta
nykyiseen pohjois-satakuntalaiseen malliin verrattuna palvelujen laadun
ja vaikutusmahdollisuuksien kärsimättä.
Pohjois-Satakunnassa on kuitenkin vakavasti tehtävä palvelu- henkilöstöresurssi- ja kustannusvaikutusten arviointia suhteessa esitettyihin maakunnallisen yhteistyön syventämisvaihtoehtoihin. Lisäksi Pohjois-Satakunnassa on pohdittava julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyötä
kustannusten hillitsemiseksi sekä vaikutusmahdollisuuksien ja palveluiden
turvaamiseksi koko Pohjois-Satakunnan alueella myös pitkällä aikavälillä.
Pohjois-Satakunnan kuntajohtajat ja Posan viranhaltijajohto käyvät maakuntaliiton ehdotuksesta yhteisen keskustelun 26.4.2019.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Esityslistan lisätietona:
Sähköisen kuntakyselyn sisältö
Satasote-projektisuunnitelman vuodelta 2016 sisältämät 11 periaatetta
Esitys nopeimmin toteutettavista yhtenäisistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteistä

Ehdotus:

Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa PoSa:n viranhaltijakeskustelua
varten ja antaa oman vastauksensa maakunnalliseen kyselyyn toukokuun
kokouksessaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Antero Karppinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.30.
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Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
15.04.2019
86
_____________________________________________________________________________

70 §

TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 28.2.2019
Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 28.2.2019. Liite nro 70.1.

Tasaisella vauhdilla toteuma olisi 16,67 % ja se on 15,18 %. Investointien
osalta toteutuma on 17,11 %.
Toteutumat kustannuspaikoittain saadaan kokoukseen. Viivästys johtuu
taloushallintojärjestelmän vaihtumiseen liittyvistä tekijöistä.
Kokouksessa jaettiin tuloslaskelma yksiköittäin ja se on pöytäkirjan liitteenä 70.2.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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71 §

JÄMIJÄRVEN LÄMPÖ OY:N PERUSPÄÄOMAOSUUDEN MAKSU
Jämijärven kunta merkitsee 190 kappaletta Jämijärven Lämpö Oy:n kiinteää kotimaista biopolttoainetta käyttävän lämpölaitoksen osakkeista sadan (100) euron kappalehintaan. Kaikkien osakkeiden lukumäärä on tuhat
(1000) osaketta.
Osakkeiden ostoon on varattu talousarvion investointikohtaan ”Kaukolämpöverkko” 30.000 euron määrärahavaraus. Merkintähinta on yhteensä
19.000 euroa.
Lämpölaitoksen kautta Jämijärven kunta siirtyy ekologisempaan ja edullisempaan lämmitysmuotoon, jossa käytetään kotimaista ja mahdollisimman läheltä saatua polttoainetta. Kunnan keskustassa olevat kiinteistöt
liitetään lämpöverkkoon.
Jämijärven Lämpö Oy:n kanssa sovitaan erikseen liittymämaksuista ja
kunnan vuonna 2018 ennakkoon rakentaman kaukolämpöputken osuuden kustannuksista.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee Jämijärven Lämpö Oy:n 190 osaketta hintaan
19.000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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72 §

MUUT ASIAT

Ei ollut.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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73 §

KESKUSTELUASIAT

Keskusteltiin kunnan kannalta yleisistä tärkeistä ajankohtaisista asioista.
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74 §

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta/ kuntayhtymä
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
15.4.2019

Hallitus/ lautakunta

KUNNANHALLITUS

Pykälä

Sivu

74

91

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

Pykälät

66, 67, 68, 69, 70, 72, 73

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

Pykälät

71

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

71

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

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

