JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne),
maanantaina 29.4.2019 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
9 §
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
16 §
17 §
18 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Jämijärven rantayleiskaavan loppuun tekeminen
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-12 kk / 2018 ja
tilinpäätösjärjestelyt
Kunnan vastuu yksityisten vanhustenhuollon hoivakotien valvonnassa
Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2018 Pohjois-Satakunta
Tilintarkastusyhteisön valinta
Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 3.5.2019 kello 8.30 - 10.30.

Jämijärvellä 18.4.2019

Ari Uusi-Rasi
valtuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta
Kunnanvaltuusto
Kokoustiedot

ESITYSLISTA 2/2019
Laatimispäivämäärä: 18.4.2019
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Maanantaina 29.4.2019 kello 19.00
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Valtuuston kokoushuone, Koulutie 2 B (Raharinne)
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9§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
18.4.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä
25.4.2019. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 23.4.2019.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

10 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
11 §

4§
38 §

21.01.2018
18.03.2019

JÄMIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN LOPPUUN TEKEMINEN

KH 4 §

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

Ehdotus:

Jatketaan asian käsittelyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KH 38 §

Jämijärven rantayleiskaavan valmistelussa on vielä keskeneräisenä
luonnoksesta tulleiden lausuntojen ja mielipiteiden yhteenvetojen
tekeminen, mahdolliset lisäneuvottelut kiinteistönomistajien kanssa,
viranomaisneuvottelut, työneuvottelut, ehdotuksen laatiminen
nähtävilläoloa varten, yleisötilaisuuden järjestäminen, ehdotuksen
lausuntojen ja muistutusten yhteenveto ja mahdolliset vastineet sekä
tarvittavat kaavan tekniset korjaukset hyväksymiskäsittelyä varten.
Talousarvion 2018 valmistelun aikaan aluearkkitehti on arvioinut
kaavan saadun pidemmälle, jolloin talousarviovuodelle oli määritelty
enää 8.000 euroa kaavan loppuun saattamiseen.
Pöyry Finland Oy:ltä on saatu tarjous rantayleiskaavan loppuun
saattamiseksi. Työmääräksi arvioidaan noin
kolmenkymmenenkolmen työpäivän työpanosta. Toimeksiannon
suorittamisen palkkioksi arvioidaan enintään 22.000 euroa sisältäen
matkakulut. Arvioitua palkkiota ei ylitetä ilman tilaajan erillistä
suostumusta tai työtilausta. Arvioitu kattohinta ylittää talousarviossa
varatun määrärahan. Kaava on tärkeä saada etenemään ja valmistelu
on jo nyt jäänyt aikataulustaan jälkeen. Rantakaavan valmistumisen
merkitys on Jämijärven elinvoiman vahvistamisessa tärkeä ja saatava
etenemään.
Tarjous esitellään kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Ehdotus:

Hyväksytään Pöyry Finland Oy:n tarjous kattohinta 22.000 alv. 0 %
sisältäen matkakulut.
Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustolta 14.000 € lisämäärärahan
rantayleiskaavan valmisteluun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 11 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 14.000
euron lisämäärärahan vuodelle 2019 rantayleiskaavan vai
rantaosayleiskaavan vrt. otsikko loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Kunnanhallitus
39 §
18.03.2019

12 §

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-12 KK / 2018
JA TILINPÄÄTÖSJÄRJESTELYT

KH 39 §

Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
katsaus 1 – 12 kk 2018 ja tilinpäätösjärjestelyt.
Kuntakohtaiset laskutustiedot ajalta 1.1.2018 – 31.12.2018 löytyvät
osoitteesta: http://www.satasairaala.fi/tietoa-meista/tilastot-jaraportit/Kuntalaskutus/2018/2018%20Tammikuu-Joulukuu.pdf
”Tasaisella vauhdilla” toteutumaprosentin tulisi olla 100 %.
Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteutuma on 92,6 %,
laskua edelliseen vuoteen -9,3 %. Sosiaalipalvelujen toteutuma on
28,4 % laskua edelliseen vuoteen -65,3 % ja yleislääketieteen
päivystyksen toteutuma on 43,8 %, laskua edelliseen vuoteen -23,3
%.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
katsauksen 1 – 12 kk / 2018 ja tilinpäätösjärjestelyt tiedokseen ja
saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 12 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
katsauksen 1 – 12 kk / 2018 ja tilinpäätösjärjestelyt tiedokseen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Kunnanhallitus
41 §
18.03.2019

13 §

KUNNAN VASTUU YKSITYISTEN VANHUSTENHUOLLON HOIVAKOTIEN
VALVONNASSA

KH 41 §

Aluehallintovirasto on lähettänyt kuntiin 7.2.2019 päivätyn
ohjauskirjeen (LSAVI/1214/05.06.01/2019), jossa muistutetaan kuntia
niiden ensisijaisesta valvontavastuusta koskien edellä mainittuja
palveluita. Erityistä huolta AVI:n mukaan ovat herättäneet isojen,
yksityisten toimijoiden tuottamissa palveluissa havaitut puutteet ja
epäkohdat. Kirje on esityslistan liitteenä.
Kunnan tulee valvoa kaikkia järjestämisvastuulleen kuuluvia palveluja
niiden järjestämistavasta riippumatta. Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymä PoSa tuottaa jäsenkunnille lakisääteiset
sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Perussopimuksen
mukaan PoSa:lla on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden
järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella.
Vuoden 2018 aikana PoSa:n alueen vanhusten tehostetun
palveluasumisen yksityisiin yksiköihin on tehty vanhuspalvelujohtajan
mukaan 2 ennalta ilmoittamatonta ja 5 ennalta ilmoitettua
tarkastuskäyntiä. Mikäli kaikkia havaittuja epäkohtia ei ole saatu
korjatuksi, on tarkastuksia jatkettu kuluvana vuonna näissä kohteissa.
Vanhuspalvelujohtajan mukaan epäkohtien tullessa valvojien tietoon,
tehdään kyseisessä yksikössä joko ennalta ilmoittamaton tai ennalta
ilmoitettu valvontakäynti. Valvonnan pääpaino on neuvonnan ja
ohjauksen antamisessa. Valvontakertomukset lähetetään AVI:lle sekä
aina siihen kuntaan, joka on sijoittanut kuntalaisia kyseiseen
yksikköön. Valvonta on PoSa:n mukaan jatkuva ja moniportainen
prosessi. Tarkastuskäynneillä mm. selvitetään onko yksikössä
tarvittavat ja päivitetyt suunnitelmat, mm. omavalvontasuunnitelma ja
niiden toteuttamisesta keskustellaan valvontakäynnin aikana
palvelutuottajan kanssa.
AVI:n ja Valviran valvontaohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia
palveluntuottajia samoin kuin omavalvontasuunnitelmat. Nämä
käydään PoSa:n alueen julkisissa yksiköissä läpi
vanhuspavelujohtajan mukaan vähintään kerran vuodessa ja lisäksi
jokaisessa yksikössä tarkistellaan toimintatapoja vastaavalla tavalla
kuin yksityisellä puolella tehtävillä valvontakäynnellä. Lisäksi
yksiköissä täytetään ja käydään esimiesten kanssa läpi samat
Valviran lomakkeet jotka on suunnattu yksityisille palveluntuottajille.
Mahdolliset epäselvät kohdat tarkennetaan ja tarkistetaan. 2018
vuonna ei tullut yhtään ilmoitusta kantelusta PoSa:n tuottamiin
kunnallisiin yksiköihin. Yksi muutaman vuoden takainen kanteluasia
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on edelleen keskeneräinen, mutta siihen on aikanaan vastattu
asianmukaisesti ja tilanne yksikössä on ollut koko ajan ohjeiden
mukainen.
PoSa:n vanhuspalveluissa on vanhuspalvelujohtajan mukaan
käytäntönä, että AVI:lta kysytään viranhaltijoiden toimesta aina
tarvittaessa ohjeita ja neuvoja koskien sekä yksityisiä että julkisia
toimijoita, vaikka ei olisi ilmoitettua epäkohtaa tai kantelua.
Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Aluehallintoviraston ohjauskirjeen
antaen sen edelleen tiedoksi ja ohjeeksi PoSa:lle.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Aluehallintoviraston ohjauskirjeen
antaen sen edelleen tiedoksi ja ohjeeksi PoSa:lle sekä tiedoksi
kunnanvaltuustolle.
-----

KV 13 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen Aluehallintoviraston
ohjauskirjeen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanhallitus

14 §

56 §

01.04.2019

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2018 POHJOIS-SATAKUNTA

KH 56 §

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.
-----

KV 14 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy kotouttamisohjelman.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tarkastuslautakunta

16 §

10 §

16.4.2019

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Tarkastusltk 10 §

Nykyinen tilintarkastussopimus BDO Audiator Oy:n kanssa loppuu
tilikauden 2018 tarkastuksen päättyessä. Julkisten hankintojen
ilmoituskanava HILMAssa julkaistiin tarjouspyyntö
tilintarkastuspalveluista Jämijärven kunnalle vuosiksi 2019-2022.
Tarjoukset pyydettiin toimittamaan Jämijärven kunnan
tarkastuslautakunnalle 15.4.2019 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksia oli saapunut ainoastaan yksi.
Tarkastuslautakunta tutustui tarjoukseen kokouksessa. Tarjouksen
jätti BDO Audiator Oy.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että BDO Audiator Oy
valitaan Jämijärven kunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudeksi 20192022 saadun tarjouksen ehdoin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 16 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan ehdotuksen BDO
Audiator Oy:n hyväksymisestä Jämijärven kunnan
tilintarkastusyhteisöksi kaudeksi 2019-2022 saadun tarjouksen
ehdoin.

Päätös:
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17 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Kristiina Kotaoja on
ilmoittanut 16.4.2019 päivätyllä kirjeellään tarkastuslautakunnalle
olevansa esteellinen olemaan tarkastuslautakunnan jäsen 4.3.2019
lukien. Syynä esteellisyyteen on valinta kunnanhallituksen jäseneksi.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 16.4.2019/ §9 Muut asiat,
että kunnanhallituksen tulee valmistella kunnanvaltuustolle
tarkastuslautakunnan uuden varapuheenjohtajan valinta.
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa
tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (Kuntalaki 410/2015,
75§):
1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettu läheinen;
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee
esteellisyydestä ilmoittaneen Kristiina Kotaojan tilalle
tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan.
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18 §

ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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19 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

