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140 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

141 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antero Karppinen ja Satu Jokela.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Kotaoja ja Satu Jokela.
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen päätettiin käsitellä § 146 klo 19.51 –
20.31.
____
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142 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- Jämijärven eläkkeensaajat ry
Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021 20.5.2019
- Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy
Pöytäkirja: Varsinainen yhtiökokous 22.5.2019
27.5.2019
- Satakuntaliitto
Ote pöytäkirjasta: 17.5.2019 § 10, Satakunnan vaihemaakuntakaavan
2 hyväksyminen
27.5.2019
Tiedote: Satakunnan vapaaehtoinen, yhtenäinen sote-valmistelu ei
etene nyt – verkostoyhteistyö suosituin toimintamalli
3.6.2019
Tiedote: Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden
tilaa kartoitetaan kesällä
4.6.2019
Pöytäkirja: Maakuntahallitus 3.6.2019
5.6.2019
Ote pöytäkirjasta: 3.6.2019 § 85 Satakunnan maakuntasuunnitelman
2050 laadinnan aloittaminen
5.6.2019
Ote pöytäkirjasta: 3.6.2019 § 77 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntakysely
5.6.2019
- Valvira
Päätös Dnro V/20487/2019, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta
31.5.2019
2. Pöytäkirjat:
Keskusvaalilautakunta
24.5.2019
Vapaa-aikalautakunta
28.5.2019

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
Aimo Vähävihu kuolin181-419-7-19
pesä
Vähävihu
Markku Lähteenmäki
181-417-16-0
Lähteenmäki
Markus Varis
181-417-1-63
Välisalo
A.V. Talli Oy
181-407-3-11
Koivumäki
Hannu Rajakallio
181-403-3-70
Riitta Rajakallio
Mäki-Virtanen
Mikael Keskimaula
181-401-2-62
Jonna Tiepelto
Kesäniemi

Ehdotus:

Luovutuksen saaja(t)
Olli Sihto
Jarkko Sihto
Markus Varis
Markku Lähteenmäki
Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
Sami Rajakallio
Mira Rajakallio
Atte Mattila
Sandra Mattila

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntainliittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan
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päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pantavissa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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143 §

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Esityslistan liitteessä nro 143.1 on kunnan talouden toteutuminen ajalla
1.1. - 30.4.2019.
Tasaisella vauhdilla toteuma olisi 33,3 % ja se on 33,78 %.
Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kunnanhallitus
144 §

91 §

29.4.2019

REHTORIN VIRKA
Rehtori Rolf Björkman on ilmoittanut 26.04.2019 sähköpostilla, että hän
irtisanoutuu Jämijärven keskuskoulun rehtorin virasta 1.10.2019 lukien
eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se,
jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Rehtorin
valitsee hallintosäännön mukaan kunnanhallitus.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää julistaa haettavaksi Jämijärven keskuskoulun rehtorin viran. Virkaan sisältyy sivistysjohtajan tehtävät. Kunnanjohtajalle ja
hallinto- ja talouspäällikölle annetaan valtuudet käynnistää rekrytointi,
tehdä hakuilmoitus ja tarvittaessa käyttää ulkopuolista apua rekrytoinnissa.
Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmän, johon kuuluvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä yksi jäsen,
kunnanjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, sivistyksen kanslisti, vapaa-aikasihteeri ja varhaiskasvatusjohtaja. Haastatteluryhmä voi tarvittaessa
ottaa mukaan itse kutsumansa asiantuntijan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KH 144 §

Rehtorin virkaa haki viisi hakijaa. Haastatteluryhmä haastatteli heidät
kaikki. Haastattelujen yhteenveto esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee rehtorin.

Päätös:

Kunnanhallitus päättää valita virkaan 1.10.2019 alkaen valtiotieteiden
maisteri Markus Hyytisen. Ensimmäiselle varasijalle valitaan filosofian
maisteri Tero Harjunen ja toiselle varasijalle filosofian maisteri Tuomo Pesonen. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkauksen perustana sovelletaan OVTES:n hinnoittelutunnusta 40301202. Sivistysjohtajan tehtävästä korvataan erillinen korvaus. Rehtorilla ei ole opetusvelvollisuutta. Viransijaisuus on 1.8. – 30.9.2019 ja sen tehtäväkohtainen peruspalkka on sama kuin virkaa tekevällä rehtorilla.
Lausunto hakijoiden kelpoisuuksista liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro
144.1.
____
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145 §

HARKINNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN
VUONNA 2019
Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2019 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta enintään 10 miljoonaa euroa. Korotus myönnetään
valtionavustuksena. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika on 16.5. - 30.8.2019. Hakuilmoitus ohjeineen sekä hakemukseen liitettävä hakulomake ovat esityslistan liitteenä.
Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai
tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset
erityisolosuhteet.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisinä vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteessä. Jos toimenpiteitä
ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteeseen
merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat.
Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle
myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää
alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.
Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain
118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä
kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään
10 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön
päättämään ajankohtaan mennessä.
Hakemuksen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen
liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita
ei voida saada yleisistä tilastoista.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen
käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman
lisäksi:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalousettä investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia
talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua
avustuksesta riippumatta.
2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo
tapahtuneisiin muutoksiin.

Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2019 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt
tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.
Hakemus ja liitelomake ovat saatavissa sähköisessä muodossa valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteesta: www.vm.fi, valikosta Kuntaasiat/ Kuntatalous/ Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset/ Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.
Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain
49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtiovarainministeriö. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 2019 loppuun mennessä.
Hakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat:
Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, p. 02955 30389,
neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, p. 02955 30564.
(sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi)
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 hyväksynyt talousarvion
ja -suunnitelman vuosille 2019 – 2020. Siinä on todettu, että talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaa päivitetään vuodelle 2019.
Talousarviossa on määritelty selitettävän muiden PoSa-kuntien kanssa
sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen erilaiset vaihtoehdot. Toteutuessaan sotepalveluiden järjestämismuutoksella voi olla Jämijärven kunnalle olennainen taloudellinen ja toiminnallinen merkitys. Tämä selvitystyö
on laajuudessaan ja merkittävyydessään kunnanhallituksen kärkihanke.
Asian selvitystyön valmistelu on edennyt Jämijärven kunnassa ja toimesta.
Talousarvion yhteydessä on päätetty, että Jämijärven kunta selvittää vuoden 2019 aikana perusopetuksen järjestämistä. Kunta selvittää opetuksen
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järjestämisen yhteistyömahdollisuudet mm. muiden kuntien kanssa, päivähoidon ja kouluverkon kiinteistöt koulukeskuksen hankesuunnitelman
yhteydessä sekä yksityisen palveluntuottajan kanssa tehtävän yhteistyön.
Parhaillaan on valmistelussa koulun hankesuunnitelma. Siinä arvioidaan
ns. saman katon alle uudistiloihin siirrettäväksi koulun lisäksi myös mahdollisesti esiopetuksen, varhaiskasvatuksen, kirjaston ja toimialojen hallinnon toiminta. Tällä ratkaisulla on pitkäkantoisia taloudellisia vaikutuksia
sekä käyttötalous- että investointien osalta, kun henkilöstön käytön tehostaminen entisestään mahdollistuu, säästytään nykyisten toimitilojen peruskorjauksilta, jotka odottavat kymmenen vuoden sisällä kaikissa rakennuksissa, osassa jo muutaman vuoden sisällä sekä pystytään tarjoamaan
mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman laajoina lakisääteiset lähipalvelut jämijärveläisille.
Koulun hankesuunnittelun kanssa rinnan on parhaillaan selvitettävänä
ruokahuoltopalveluiden ulkoistaminen. Tämä selvitystyö valmistuu syksyllä. Jos ulkoistamiseen päädytään, voi se nopeimmillaan alkaa jo vuoden 2020 alusta.
Koulun hankesuunnitteluun liittyen Jämijärven kunnan on mahdollista tarjota oppimisympäristötiloja myös naapurikunnalle auttamaan mahdollisia
kyläkoulun investointitarpeita. Tällä ei ole tilamitoitukseen merkitystä, joten hanke ei suurenisi yhteistyön vuoksi. Hankesuunnittelun aikana arvioidaan myös yläkoulun opetuksen järjestämistavan tulevaisuus joko omana
työnä tai erilaisilla yhteistyömalleilla naapurikuntien/-kunnan kanssa.
Yksityinen päiväkoti lopettaa toimintansa Jämijärvellä kuluvana kesänä,
koska vuorohoidon järjestäminen ei ollut sille liiketaloudellisesti kannattavaa. Kunta järjestää varhaiskasvatuksen omana työnä ja pitää yksityiseltä
jäävän toiminnan toistaiseksi ennallaan Pääskyn päiväkodin sivutoimipisteenä nykyisissä yksityiseltä jäävissä toimitiloissa. Koulun hankesuunnittelun yhteydessä suunnitellaan koko päiväkodin tilojen siirtämistä koulun
kanssa samaan yhteyteen. Samassa yhteydessä Jämijärven keskuskoulun Tykköön toimipisteeltä suunnitellaan siirrettävän esiopetus ja 1-2 luokka-asteiden opetus saman katon alle muun opetuksen kanssa, jolloin
ap-ip- ja päivähoitoa tarvitsevat esikoulun ja alkuopetuksen lapset ovat
lähellä varhaiskasvatusta. Tällä on merkitystä henkilöstön käytössä.
Jämijärven kunnan keskustan kiinteistöjen lämmityksessä siirrytään öljystä läheltä saatuun biopolttoaineeseen, hakkeeseen, kun paikallinen perustettu lämpöyhtiö saa laitoksen valmiiksi. Kunta on vähemmistöosakkaana mukana yhtiössä. Tämän on arvioitu pitkällä tähtäimellä vähentävän energiakustannuksia, jotka vanhoilla öljykattiloilla ovat olleet merkittävät. Kiinteistöpuolella selvitetään edelleen mahdollisia myytäviä kiinteistöjä ja metsiä. Kiinteistöveroselvityksen teettäminen on valmisteltu, mutta
kunnanhallitus päätti siirtää sen kunnes naapurikaupungin selvitys on
tehty. Yksityisteiden kunnossapidon avustusmäärä valmistellaan ja päätetään talousarvion yhteydessä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kunta on siirtynyt vuoden 2019 alusta talous- ja palkkahallinnon yhteisulkoistukseen yhdessä Kankaanpään kaupungin ja Siikaisten ja Honkajoen
kuntien kanssa. Honkajoki on mukana vain palkkahallinnon osuudessa.
Tämä mahdollistaa henkilöstön työnkuvissa muutosta nimenomaan taloussuunnittelupainotteiseksi. Kunnassa on ollut jo pitkään vakava henkilöstövajaus operatiivisessa johdossa ja sitä on vahvistettava arviointimenettelylausunnon ja talousarvion mukaisesti kahdella henkilöllä. Tämä työ
on valmisteilla, kun toimialojen hallinnon henkilöstön toimenkuvia käydään läpi isojen toiminnallisten muutosten ja erilaisten viransijaisuusjärjestelyjen jälkeen ja nähdään millaisia resursseja operatiivisessa johdossa
kipeimmin tarvitaan.
Arviointimenettelyprosessin selvityksissä on linjattu, että hiihtotunnelille
on löydyttävä taloudellinen ja toiminnallinen ratkaisu ja ellei sitä löydetä,
suljetaan liikuntapaikka. Kunnan tuki päättyisi viimeistään 2020 alussa.
Yhtiöllä on etsittävänään ratkaisuvaihtoehtoja ja kunta omistajana seuraa
valmistelun etenemistä.
Jämijärven kunta on sitoutunut pysyttelemään arviointimenettelyn raportin
mukaisella talouden ”nuottiviivastolla” ja vahvasti edelleen tasapainottaa
talouttaan jo selvittelyjen alla olevin keinoin ja myös koko ajan uusia keinoja hakemalla.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta hakee harkinnanvaraista
valtionosuutta ja linjaa yksilöidyt talousvaikeudet, joihin haetaan harkinnanvaraista valtionosuutta sekä perustelee miksi vaikeudet ovat poikkeuksellisia tai tilapäisiä. Lisäksi kunnanhallitus yksilöi talousvaikutusten
ajankohtaa ja euromääräistä vaikutusta kunnan talouteen. Asiaa käsitellään vielä tulevassa kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------
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146 §

JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N TILANNEKATSAUS
Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja esittelee Jämin Hiihtotunneli Oy:n toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja antaa tarvittaessa omistajaohjausevästystä.

Päätös:

Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antero Karppinen kertoi kunnanhallitukselle hiihtotunnelin toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Kunnanhallitus kävi keskustelua tilannekatsauksen pohjalta.
Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 141 jälkeen.
Antti Lähteenmäki poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.27.
Antero Karppinen poistui kokouksesta antamansa tilannekatsauksen jälkeen klo 20.29.
____
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147 §

VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / PALOKOSKEN KYLÄYHDISTYS
RY

Palokosken Kyläyhdistys ry anoo Jämijärven kunnalta lainaa Pitovoima
vahvemmaksi -hankkeen alatoimenpiteen ”Palokosken kohinat” toteuttamiseen. Toimenpiteen kokonaisbudjetti on 4110,00 euroa. Kunnanhallitukselle osoitettu laina-anomus on esityslistan liitteenä nro 147.1.
Yleishyödyllisiä hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000
eurolla/hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi, kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.
Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 10.300 euroa. Tämän lisäksi Jämijärven Yrittäjät ry:lle on myönnettynä 10.000 euroa väliaikaisrahoitusta. Heiltä ei ole vielä saapunut hankepäätöstä. Myöntöoikeutta on
jäljellä 9.700 euroa.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää Palokosken Kyläyhdistys ry:lle 4.110 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen anomuksen mukaisesti. Laina
erääntyy maksettavaksi välittömästi hankkeen loppumaksatuksen jälkeen.
Lainan edellytyksenä on myönteinen hankepäätös.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
10.6.2019
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148 §

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.3.2019 LAILLISUUSVALVONTA JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 4.3.2019.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
4 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2019
5 § Eron myöntäminen luottamustoimesta / Hilkka Gallen-Kallela
6 § Luottamushenkilöiden valinta edesmenneen Mauri Wallinin tilalle
keskusvaalilautakuntaan
7 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
8 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 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 lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset
4.3.2019, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
10.6.2019
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149 §

MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, PoSa:n yhtymähallituksen puheenjohtaja Satu Jokela kertoi, että Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) määräyksestä on Jämijärven kunnanvaltuuston valittava
Johanna Lahden tilalle uusi jäsen PoSa:n tarkastuslautakuntaan.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee uuden
jäsenen PoSa:n tarkastuslautakuntaan.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
150 §
KH 130 §

130 §
30 §

27.5.2019
3.6.2019

JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN HANKESUUNNITELMA
Jämijärven kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 24.9.2018 aloittaa koulun hankesuunnittelun tavoitehintavertailussa olleista vaihtoehdoista. Hankesuunnittelu on hyvässä vauhdissa ja aikataulu sen valmistumiselle on määritelty siten, että lopullinen käsittely on syksyllä 2019. Tuolloin hyväksytään hankkeen aikataulu, laajuus ja sisältö, kustannusarvio ja
rahoitusmalli.
Tekninen toimi on jo edellisenä vuonna tehnyt tarveselvitystä ja tavoitehintavertailua tilatarve uudisrakennuksena toteuttaen tai peruskorjaten
rakennukset, joissa uudislaskennan tilamitoituksessa käytetyt palvelut sijaitsevat.
Jämijärven keskuskoulu on valmistunut vuonna 1968, Tykköön koulu on
valmistunut 1955.
Hankesuunnittelun konsultti Suunnittelutalo PPG Oy:n antaman lausunnon mukaan keskuskoulurakennusta ei ole tarkoituksenmukaista enää
korjata yhtenäiskoulurakennukseksi. Lausunto on pöytäkirjan liitteenä
130.1.
Kannanotto on samanlainen kuin kunnan omassa valmistelutyössä on
päädytty. Korjaamisen hinta on käytännössä lähellä samaa kuin uudisrakennus ja mittavan peruskorjauksen jälkeen rakennukseen jäisi edelleen
riskejä, jotka mahdollisesti realisoituvat lähitulevaisuudessa sisäilmaongelmiksi. Lisäksi pilari-palkki-käytävä-luokkarivi -ratkaisu ei vastaa enää
tämän päivän ja tulevaisuuden oppimisympäristöjen tilatarpeisiin. Kouluhanke mittavana peruskorjauksena tai uudisrakentamisena on vuosikymmenten päähän ulottuva päätös. Siksi sitä on arvioitava myös hyvin pitkällä tähtäimellä, ei lähivuosiin rajoittuvana.
Keskuskoulun kirkonkylän toimipisteen peruskorjaus kapselointimenetelmällä on arvioitu maksavan tavoitehinta-arviomallilla 6.010.000 € ja siten,
että ulkoseinärakenne ja alapohja uusittaisiin 6.700.000 €. Tykköön toimipisteen peruskorjauksen tavoitehinta-arvio on 2.330.000 €. Monet kunnat
toteuttavat rakennuksissaan edelleen kapselointikorjauksia. Mikäli kapselointikorjauksen jälkeen joku oireilee, on rakennuksen sisäilmaongelmaa
enää vaikea korjata. Valtiovarainministeriön arviointimenettelyssä on ollut
tiedossa noin 6 miljoonan kouluinvestointi lähivuosien aikana.
Hankesuunnittelussa ratkaistaan myös uudisrakentamisvaihtoehdossa
sijaintipaikka. Keskustelussa on ollut kirkonkylän alue ja Jämin alue.
Tämä kysymys on tarpeen ratkaista myös nyt, jotta hanke etenee ripeästi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
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Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 13.5. Siinä tehdyn linjauksen mukaisesti Jämijärven kunnan kannalta on tarkoituksenmukaisinta, että hankesuunnittelussa keskitytään uusien toimitilojen suunnitteluun eikä resursseja käytetä hankesuunnittelussa enää olevien koulurakennusten peruskorjaussuunnitteluvaihtoehdon vertailuun. Samoin tarkoituksenmukaisinta
on sijoittaa uudet tilat Jämijärven keskustan alueelle tai sen lähituntumaan, jolloin sekä kuljetuskustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi ja
toiminta on ekologisinta että kuntakeskuksen palvelurakenne tukee toisiaan. Jämin alueen haasteena ovat lisäksi myös metsähallituksen maanomistajuus, Natura ja puolustusvoimain harjoittelualueet.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1) jatkaa hankesuunnittelussa keskittyen vain uusien toimitilojen suunnitteluun aiemmin sovitulla kokonaisuudella ja
2) ohjaa valmistelemaan toimitilojen sijainnin Jämijärven keskustan alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Mikäli sijainti vaatii kaavamuutosta, kunnanvaltuusto valtuuttaa vs. rakennuspäällikön panemaan
kaavaprosessin toimeksi välittömästi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 28 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää
1) jatkaa hankesuunnittelussa keskittyen vain uusien toimitilojen suunnitteluun aiemmin sovitulla kokonaisuudella ja
2) ohjaa valmistelemaan toimitilojen sijainnin Jämijärven keskustan alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Mikäli sijainti vaatii kaavamuutosta, kunnanvaltuusto valtuuttaa vs. rakennuspäällikön panemaan
kaavaprosessin toimeksi välittömästi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

KH 150 §

Hankesuunnittelun ohjausryhmä on linjannut, että uudistilojen sijainti tulisi
olemaan paras liitteenä nro 150.1 olevaan karttaan merkityllä alueella.
Alue tarvitsee kaavamuutoksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Sivu
Kunnanhallitus
10.6.2019
183
_____________________________________________________________________________
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että tekninen toimi aloittaa kaavamuutosprosessin liitteeseen merkitylle alueelle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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151 §

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI JA TUNNUSLUKUVERTAILU 2018

Tilintarkastaja on 23.5.2019 jättänyt Jämijärven kunnan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle raportin tilintarkastuksesta 2018 (liite
151.1.). Tilintarkastaja on laatinut aikaisempien vuosien tapaan myös tunnuslukuvertailun kuntien kesken (liite 152.2).

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan raportin vuoden 2018 tilintarkastuksesta tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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152 §

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:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta/ kuntayhtymä
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
10.6.2019

Hallitus/ lautakunta

KUNNANHALLITUS

Pykälä

Sivu

152

186

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

Pykälät

140, 141, 142, 143, 145,
146, 148, 149, 150, 151

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

Pykälät

144, 147

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

144, 147

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

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

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

