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13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta myönsi läsnäolo-oikeuden tässä kokouksessa teknisellä toimella työharjoittelussa olevalle rakennusinsinööriopiskelija Marko
Sillanpäälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta
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Kv
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14 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Miia Sjöman ja Riku Vallila.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Petri Ihanamäki.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Kunnanhallitus 30.3.2020 § 39
15 § UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN KÄYTTÖÖNOTTO

Kh 39 §

Jämijärven kunnan hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2009 ja lainsäädäntö on muuttunut sinä aikana. Nykyinen kuntalaki on tullut voimaan
1.5.2015, joskin suurelta osin lakia on sovellettu vasta 1.6.2017 lukien.
Muutostarpeita on myös vastuiden selkeyttämisen osalta ilmennyt. Tätä
hallintosääntöluonnosta on käsitelty viranhaltijoiden valmistelussa syksystä
2019 asti sekä kunnanhallituksen iltakouluissa. Luonnos on vielä keskeneräinen, mutta se on silti perusteltua antaa lautakunnille lausuntoja varten
käsittelyyn sekä käsitellä valtuuston iltakoulussa. Hallintosääntö on kunnan
hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain
(410/2015) 90 §. Jämijärvellä on voimassa oleva valtuuston työjärjestys
vuodelta 1996. Työjärjestyksessä on määräyksiä, joiden tulee olla osa hallintosääntöä kuntalain mukaan. Muutoin työjärjestys on nykyisellään toimiva ja tarvitsee vain vähäisiä muutoksia. Työjärjestys otetaan osaksi hallintosääntöä lopullisessa päätöksenteossa. Hallintosäännöstä päättää kunnanvaltuusto. Hallintosääntöluonnos ja valtuuston työjärjestys ovat esityslistan liitteinä 39.1 ja 39.2.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040509 4542.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus pyytää kaikilta lautakunnilta lausunnon hallintosääntöluonnoksesta.

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus pyytää kaikilta lautakunnilta lausunnon hallintosääntöluonnoksesta 30.5.2020 mennessä.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Tekninen lautakunta 15 § 16.6.2020

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta antaa lausunnon hallintosääntöpäivityksestä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Tekninen lautakunta totesi käydyn keskustelun perusteella, että uusi hallintosääntö on selkeä ja hyvä sellaisenaan, selkeyttää toimintarajoja.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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16 § JÄTEVESILASKUJEN KOHTUULLISTAMISPYYNNÖT, 2 KPL

Tekninen toimi on saanut kaksi kohtuullistamispyyntöä koskien jätevesilaskuja.
Molemmissa tapauksissa suuren jätevesilaskun on aiheuttanut vuoto
WC-istuimessa.
Toisen pyynnön tekijällä vuosikulutus on 1067 m³, joka normaalisti vuosi tasolla on 30 – 100m³. Eli voidaan päätellä että 1000 m³ on vuotanut
WC-istuimesta ja näin aiheuttanut suuren jätevesilaskun.
Toisen kiinteistön tapauksessa vuosikulutus on normaalisti n. 150 m³ ja
vuonna 2019 tasauslaskussa kulutus on ollut 763m³. Eli yli 600m³
enemmän kuin normaalisti.
Molemmissa tapauksissa vuoto on tapahtunut laitoksesta riippumattomista syistä ja kyseessä on näin ollen inhimillinen erehdys.
Sopimuksessa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä on sopimusehtojen kohdassa 2 § maininta jossa sitoudutaan noudattamaan sopimuksen sopimusehtoja sekä laitoksen kulloinkin voimassa
olevia yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa…
Sekä kohdassa 5 § Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 §:ssä
tarkoitettujen maksujen suorittamisesta.
Sopimusehdoissa ei ole mainittu erikseen tapausta jossa maksujen kohtuullistaminen tulisi kyseeseen.

Päätösehdotus:

Edellä esitetyn perustein hyväksyttyjen viemärilaitoksen sopimus- ja
toimitusehtojen mukaan vesilaitos ei tässä tapauksessa olisi hyvitysvelvollinen, koska kulutuspoikkeama on sattunut laitoksesta riippumattomasta syystä.
Inhimillisen erehdyksen ja asiakkaille taloudellisin paineen takia jätevesilaskuja kohtuullistetaan molempien asiakkaiden laskun summasta 20
%.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun pohjalta teknisen lautakunnan jäsen Miia
Sjöman esitti kohtuullistamista kyseessä olevien jätevesilaskujen loppusummasta 50 %:a.
Lautakunnan jäsenet kannattivat Miia Sjömanin esitystä.

Inhimillisen erehdyksen ja asiakkaille taloudellisin paineen takia jätevesilaskuja kohtuullistetaan molempien asiakkaiden kohdalla vesivuodosta
kertyneen, huomattavasti suuren tasauslaskun loppusummasta 50 %.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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17 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE
Jämijärven kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraista avustusta ns. ”pikkuteille”. Talousarviossa pikkuteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen
on varattu 2500 euron määräraha.
Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä
on vakituista asutusta, ja jotka eivät ole kunnan hoitosopimuksen piirissä.
Avustusta voi hakea tielle, jonka pituus on vähintään 300 metriä. Avustettavan tien pituudesta vähennetään omavastuuosuus seuraavasti:
50m / vakituinen asunto ja 250m / loma-asunto.
Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa- ajan asunnoille johtaville
teille, eikä metsäautoteille.
Avustusta maksetaan vuoden 2019 kuittien perusteella.
Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 7 kpl:tta kunnossapitoavustuksia sekä 1 kpl peruskorjausavustuksia.
Ehdotus avustuksista liitteenä 17.1.
Euromääräisten avustusten laskentaperusteena on käytetty avustussummaa
380 € / km, joka on keskimäärin sama euromäärä jolla kunta hoitaa tällä
hetkellä niitä yksityisteitä, joilla on kunnan kanssa voimassaoleva hoitosopimus.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy avustukset liitteen 17.1. mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv
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18 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Vt. rakennuspäällikkö
- Markkalan vuokrarivitalojen väliaidat ja piha-alue
- Katuvalaistus: Kööpelintie ja Markulahdentie
- Muovinkeräyksen valmistelun tilanne
- Ser-romun kierrätyksen tilanne
- Viranhaltijapäätökset 1.6.2020-16.6.2020

Jämijärven kunnanhallitus:
- ote 50 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna 22.5.2020 ja
6.-31.7.2020
- ote 60 § Rakennuspäällikön avoimen viran määräaikainen täyttäminen
- ote 61 § Poikkeamislupa kiinteistölle Vuori
- ote 62 § Poikkeamislupa kiinteistölle Alho

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

