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Työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 08.04.2019 § 86
Jämsän kaupungin hallintosääntö:
- § 147 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
jollei toimielin toisin päätä.
- § 148 Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan
ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota
ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös

Hyväksyttiin lisälistalta käsiteltäväksi seuraavat asiat:
§ 101 Jämsek Oy yhtiökokous ja yhtiöjärjestyksen muutos
§ 102 Varhaiskasvatuspalvelut / virkojen ja toimien määräaikaiset ja
vakinaiset täyttöluvat sekä nimikemuutokset
§ 103 Perusopetus ja lukiokoulutus / virkojen ja toimien täyttöluvat
Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että viimeisenä
käsiteltiin § 104 Tietopyyntö Jämsän Terveydeltä: lähipiirin
palveluhinnoittelu.
Kaupunginhallitus, strategia-työryhmä ja kaupungin johtoryhmä
kävivät strategia-keskustelun ennen varsinaista kokousta (klo
17-18).
Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä talousjohtaja Ari
Luostarinen.
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1. kaupunginosan osan korttelin 1 asemakaavan muutos (Rinnetie)
619/10.02.03/2018
Tekla 22.03.2018 § 41
Valmistelija: maankäyttöinsinööri, puh. 040 838 0122.
Asemakaavassa osoitetun 1. kaup.osan, korttelin 1, tontin 9 omistaja on esittänyt asemakaavan muutoksen laatimista kyseiselle tontille. Alue sijaitsee Seppolan taajamassa, Koskentien ja Rinnetien välisellä alueella Jämsänjoen läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2 529 m2.
Hakija on esittänyt että kaava muutettaisiin siten että se sallisi joen
puoleiselle tontin osalle V-kerroksisen kerrostalon rakentamisen,
jonka kerrosala olisi 1 200 k-m2. Koskentien puoleisen tontin osan
kaavaa muutettaisiin niin että se vastaisi olemassa olevaa rakentamistilannetta.
Maanomistaja on valinnut kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto Helena
Väisäsen, joka on laatinut hankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Kaavahankkeen vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.2.2018 §
26.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto
Helena Väisäsen. Lautakunta hyväksyy myös laaditun osallístumisja arviointisuunnitelman sekä päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekla 25.10.2018 § 115
Valmistelija: maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm, puh. 040 838
0122.
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä
27.4.-16.5.2018.

Jämsän kaupunki
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 41
§ 115
§ 33
§ 87

7/2019

5

22.03.2018
25.10.2018
28.03.2019
08.04.2019

Kaavamuutoshakijoiden kanssa on allekirjoitettu kaavoitussopimus
12.10.2018. Ennen kuin kaavamuutos viedään hyväksyttäväksi tehdään vielä maankäyttösopimus hakijoiden kanssa.
Konsultti on laatinut kaavamuutosluonnoksen, luonnos on laadittu
hakijoiden esittämien tavoitteiden mukaisesti.
Koskentien puoleisen tontin (numero 11) osalla on kaavaluonnos
laadittu niin että se vastaa toteutunutta rakentamista, eli sinne on
osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 600 k-m2, ja kerrosluvut ovat I
ja II ja käyttötarkoitus on AL (Asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue).
Joenrannan puoleiselle osalle suunnittelualuetta on osoitettu tontti
(numero 10), jossa on rakennusala V-kerroksiselle kerrostalolle ja
rakennusoikeutta on 1 200 k-m2, lisäksi on osoitettu 120 k-m2 rakennusoikeutta asukkaiden yhteistiloille sekä 40 k-m2 talousrakennukselle. Tontille on myös varattu alue leikki- ja oleskelualueeksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaan on
osallisille varattava tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaa valmisteltaessa.
Ehdotus

Vs.tekninen johtaja Kari Stenlund:
Tekninen lautakunta hyväksyy 1. kaupunginosan osan korttelin 1
asemakaavan muutosluonnoksen ja päättää asettaa sen julkisesti
nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekla 28.03.2019 § 33
Valmistelija: maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm, puh. 040 838 0122
Kaavamuutosluonnos pidettiin nähtävillä 12.-26.11.2018.
Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta,
Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Ympäristölautakunnalta, Elenia Oy:ltä, Jämsän
Aluelämpö Oy:ltä ja Jämsän Vesi liikelaitokselta.
Lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen liitto. Valvontatoimi ilmoitti että heillä ei ole
kaavaluonnoksesta lausuttavaa.
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Yhteenveto lausuntojen sisällöstä sekä vastineet niihin on esitetty
selostuksen liitteessä 2.
Kaavaehdotukseen on suunnittelualuetta laajennettu ottaen mukaan
pieni ala kaupungin omistamaa puistoaluetta. Puistoalueen läpi on
osoitettu ajoyhteys kaavamuutoksessa osoitetulle tontille 10.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan kaavaehdotus on
piettävä julkisesti nähtävänä 30 päivän ajan.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen sekä ehdottaa
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi asettaa kaavaehdotuksen
julkisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 08.04.2019 § 87
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti
nähtäville teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Lukkoilakoti / Saksalankatu 1, vesikaton osittainen uusiminen/ urakoitsijan valinta
1352/10.03.02/2019
Tekla 28.03.2019 § 39
Valmistelija: vs. kiinteistöpäällikkö Mika Maahi, puh. 0400 635 468
Tilapalvelut on pyytänyt Lukkoilakodin, Saksalankatu 1, vesikaton
osittaisesta uusimisesta urakkatarjoukset sähköisesti Cloudia kilpailutusjärjestämän kautta.
Urakassa tehdään osittainen Lukkoilakodin vesikaton uusiminen sekä aluslaudoitusta uusitaan paikallisesti.
Tarjouksen jätti viisi urakoitsijaa.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman
urakkatarjouksen antaneen urakoitsijan RTN Rakennus Oy:n tarjouksen 139.000 € (alv 0 %) ehdolla, että kaupunginhallitus myöntää
hankkeelle aloitusluvan. Urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 08.04.2019 § 88

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa
vuodelle 2019 on varauduttu Lukkoilakodin vesikaton korjaukseen,
lisäksi määrärahaan sisältyy joitakin pieniä toiminnallisia muutoksia.
Hankkeelle on varattu rahaa 210.000 € (alv 0 %). Määräraha riittää
siten myös budjetin perusteluissa olevalle mahdolliselle
tilamuutokselle, joten hanke voidaan toteuttaa.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myöntää Lukkoilakodin kattohankkeelle
aloitusluvan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Vuoden 2019 europarlamenttivaalit / Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen
1064/00.00.00/2018
Khall 25.03.2019 § 76
Valmistelija: keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Riekki, puh. 040
501 8582.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:
1.
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään kolme sekä
2.
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalilain 17 §:n mukaan kotiäänestyksen hoitavat vaalitoimitsijat, jotka keskusvaalilautakunta määrää. Ehdotuksena on, että kaupunginhallitus valitsisi vaalitoimikunta 3:n, jonka jäsenet keskusvaalilautakunta nimeäisi kotiäänestystä hoitaviksi vaalitoimitsijoiksi.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia ehdokas tai hänen puolisonsa, vanhempansa, sisaruksensa tai lapsensa, käsittäen ehdokkuuden kaikissa maan
kunnissa.
Vaalilain 15 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
jäsenten että niiden varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa 2019 ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä erikseen on
siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on toimitettu vaalilain ko. pykälät sekä asiaan liittyviä sovellusohjeita.
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Nimettäessä edustajia vaalien toimielimiin tulee huomioida vaalilain
edellytykset. Lisäksi valinnassa on syytä huomioida riittävä pätevyys, kokemus ja jatkuvuus, näillä seikoilla on huomattava vaikutus
vaalien kitkattomalle kululle. Lisäksi sähköisen äänioikeusrekisterin
käyttö ja äänten kirjaaminen vaalitietojärjestelmään vaatii tietoteknistä osaamista jäsenistöltä.
Puolueiden vastuuhenkilöiden tulee käydä keskenään tarvittavat
neuvottelut ennen kaupunginhallituksen kokousta, jotta toimielinten
jäsenet saadaan valittua asianmukaisesti.
Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019 ja laitos- ja kotiäänestys
ennakkoäänestysaikana 15.-21.5.2019.
Kaupunginhallituksen jäsenille toimitetaan listat edellisten vaalien
vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenistä ja varajäsenistä.
Ehdotus

Vs.kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus nimeää valittavat henkilöt seuraaviin vaalilain
15 §:n mukaisiin toimielimiin vuoden 2019 europarlamenttivaaleja
varten:
- Kaipolan äänestysalueen vaalilautakunta
- Seppolan äänestysalueen vaalilautakunta
- Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta
- Jämsänkosken äänestysalueen vaalilautakunta
- Koskenpään äänestysalueen vaalilautakunta
- Vaalitoimikunta nro 1
- Vaalitoimikunta nro 2
- Vaalitoimikunta nro 3 (kotiäänestys)

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan
kokoukseen.

Khall 08.04.2019 § 89
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus nimeää valittavat henkilöt seuraaviin vaalilain
15 §:n mukaisiin toimielimiin vuoden 2019 europarlamenttivaaleja
varten:
- Kaipolan äänestysalueen vaalilautakunta
- Seppolan äänestysalueen vaalilautakunta
- Kuoreveden äänestysalueen vaalilautakunta
- Jämsänkosken äänestysalueen vaalilautakunta
- Koskenpään äänestysalueen vaalilautakunta
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- Vaalitoimikunta nro 1
- Vaalitoimikunta nro 2
- Vaalitoimikunta nro 3 (kotiäänestys)
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus nimesi vuoden 2019 europarlamenttivaaleja
varten jäsenet ja varajäset vaalilain 15 §:n mukaisiin toimielimiin
seuraavasti:
001 Kaipolan äänestysalue
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

nimi
Heikki Paavuori
Auli Kotiaho
Risto Perälä
Roosa Kumpusalmi
Matti Harju
Niko Riekkovaara
Mette Altti
Suvi Haapala
Eetu Soltin
Keijo Suuniittu

puolue
PS
VAS
SDP
VIHR
KESK
PS

KD

002 Seppolan äänestysalue
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

nimi
Ella Myllymäki
Hannu Laitinen
Marko Sippola
Atte Porkkala
Leila Seppälä
Jari Peltonen
Markku Virstajärvi
Eveliina Lahtinen
Kirsi Härkönen
Anni Mäkinen
Pertti Lehtonen
Keijo Markkanen
Reijo Västinen

puolue
VAS
KOK
VAS
KESK
SDP
SDP
KD

KD
SDP
SDP

003 Kuoreveden äänestysalue
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen

nimi
Ulla Patronen
Lea Hiekkamäki
Eero Peltola

puolue
SDP
KESK
KOK
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Eija Heinonen
Ahti Airikka
Risto Valkama
Valtteri Erkkilä
Susanna
Sinisaari-Kaislo
Venla Kaislo
Niilo Kaislo

VAS
SDP
SDP
KESK
VIHR
VIHR
VIHR

004 Jämsänkosken äänestysalue
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

nimi
Hanna Huttunen
Tuula Heinävaara
Jyrki Niittymaa
Helena Salminen
Heikki Rinnekangas
Kristiina Pulkkinen
Juha Selenius
Sari Petäjistö
Sisko Lappalainen
Helmi-Lotta Ahola
Merja Lahtinen

puolue
KESK
VAS
PS
SDP
SDP
VIHR
VAS
SDP
KD
KOK
KESK

005 Koskenpään äänestysalue
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

nimi
Tarvo Häyrynen
Riitta Kangas
Pirjo Niinimäki
Kyösti Walkeajärvi
Armi Heilanen
Kari Hippi
Marja Walkeajärvi
Marketta Salonen
Hilma Rantakangas
Paavo Mäki-Tuuri

puolue
SDP
VAS
KOK
KESK
SDP
VIHR
KESK
VIHR

nimi
Tarja Uusipaasto
Markku Korpela
Pirjo Selenius
Erja Laaksonen

puolue
KESK
SDP
VAS
KOK

Vaalitoimikunta 1
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
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Susanna
Sinisaari-Kaislo
Leo Värelä

VIHR

nimi
Erkki Mäntylä
Sinikka Lindeman
Valtteri Erkkilä
Aira Putkonen
Saara
Peutere-Heikka
Kyllikki Kangas

puolue
KOK
VAS
KESK
KOK
VIHR

KOK

Vaalitoimikunta 2
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

VAS

Vaalitoimikunta 3 (kotiäänestys)
asema
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

nimi
Tarmo Konstari
Jyrki Niittymaa
Eeva Rousi
Anitta Lehtinen
Iris Alanen
Eveliina Lahtinen

puolue
KOK
PS
VAS
SDP
SDP
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Osaava Jämsä -hanke
1317/02.05.02/2019
Khall 08.04.2019 § 90
Valmistelu hallintojohtaja Auli Korhonen puh 040 557 2146
Jämsek Oy on jättänyt Jämsän kaupungille seuraavan sisältöisen
hankehakemuksen:
”Työelämän osaamistarpeet ovat muuttumassa ja kilpailu osaavasta
työvoimasta on kiristynyt väestön keskittymisen myötä. Keskittymisen vaikutukset työmarkkinoilla näkyvät Jämsässä erityisesti metallihoiva- ja kuljetusalalla sekä teollisuuden työnjohtotehtävissä. Osaajien rekrytointi avaintehtäviin on vaikeaa, mistä seuraa väistämättä
tuotantokapeikkoja. Riittämättömän tarjonnan lisäksi osaajien rekrytointia vaikeuttaa se, että mahdolliselle puolisolle ei löydy työpaikkaa
saman työnantajan palveluksesta tai muiden työnantajien avoimen
ilmoittelun piirissä olevista tehtävistä, eikä mahdollisista sopivista piilotyöpaikoista ole tietoa.
Jämsek Oy on syksyn 2018 aikana valmistellut laajassa yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa Osaava Jämsä hanketta (TE-hallinto, Gradia,
Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö, korkeakouluyhteistyö). Hankkeen tarve on tunnistettu ja hankkeen tavoitteet sekä toimenpiteet
todettu toteuttamiskelpoisiksi ja kustannusarvio realistiseksi yhteisneuvotteluissa ELY – keskuksen maaseutuosaston ja työvoimaosaston asiantuntijoiden kanssa. ELY – keskuksen myöntämät rahoitukset eivät suoraan sovellu hankkeen rahoittamiseen, minkä vuoksi rahoituksesta on neuvoteltu 4.1.2019 Keski-Suomen liiton asiantuntijoiden kanssa.
Osaava Jämsä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on työnantajaverkoston rakentaminen osaajien rekrytointia helpottamaan ja mahdollisessa jatkohankkeessa yhteisöllisen työtilan perustaminen etä- ja
joustotyön mahdollisuuksien parantamiseksi ja paluumuuttojen helpottamiseksi. Yhteisöllisen työtilan perustamisen edellytyksiä on tarkoitus selvittää Osaava Jämsä hankkeen aikana yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja muiden SeutuHuB mallista kiinnostuneiden seutujen kanssa.
Keski-Suomen liiton asiantuntijoiden suositus neuvotteluissa oli hakea työnantajaverkoston rakentamiseen maakunnan kehittämisrahoitusta (50 / 50 %) 30.4.2019 päättyvän haun yhteydessä ja hakea
yhteisöllisen työtilan perustamiseen erillistä rahoitusta maakunnallisen valmistelutyön pohjalta.
Jämsek Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen Osaava Jämsä – hankkeen hallinnoinnista ja rahoituksen hakemisesta, mikäli Jämsän kau-
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punki myöntää hankkeelle 50 % kuntarahoitusosuuden. Hankkeeseen rekrytoidaan projektityöntekijä, sillä Jämsek Oy:n nykyiset henkilöresurssit eivät mahdollista työnantajaverkoston rakentamista
oman toimen ohella. Hankkeen toteutusaika on 12 kk.
Jämsek Oy esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää hankkeelle 35 000 € (max 50 %) kuntarahoitusosuuden”
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää osallistua Osaava Jämsä -hankkeeseen
ja myöntää Osaava Jämsä –hankkeelle 50 %:n omarahoitusosuuden, maksimissaan 35.000 euroa siten, että 17.000 euroa varataan
talousarvion muutoksessa vuodelle 2019 ja loppuosa 18.000 euroa
talousarvion yhteydessä vuoden 2020 menoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Jämsän kaupungin esitykset itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi 2019
1082/00.04.00/2018
Khall 08.04.2019 § 91
Valmistelija: hallintojohtaja Auli Korhonen puh 040 557 2146
Aluehallintovirastot pyytävät ehdotuksia vuoden 2019 itsenäisyyspäivänä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
ritarikuntien kunniamerkeistä.
Ehdotukset koskevat opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön
ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloja.
Ehdotusten on perustuttava hyvin perusteltuihin, ritarikuntien sääntöjen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.
Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mukaisiin merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin, jotka tulee perustella
ehdotuksissa hyvin. Ensisijaisena lähtökohtana merkin saannille on
keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa
tehtävissä.
Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle esim. kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Ehdotettaessa kunniamerkkejä kunnallisille luottamushenkilöille on ehdotettavasta henkilöstä ilmoitettava myös hänen
päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin kuin pelkästään luottamustoimen hoitamiseen liittyvät ansiot.
Kriteereitä ylemmän kunniamerkin saamiselle on, että edellisestä
kunniamerkin antamisesta tai arvonimen myöntämisestä on kulunut
vähintään seitsemän vuotta. Tällöin on tärkeää korostaa ehdokkaan
edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.
Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.4.2019 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu. Määräajan jälkeen
saapuvia esityksiä ei oteta huomioon.
Kaupunginhallitus on nimennyt toimikaudekseen kunniamerkkityöryhmään seuraavat:
- Erja Laaksonen
- Seija El Sayed
- Leena Pärnäjärvi
- Ulla Patronen
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Kunniamerkkityöryhmän tehtävänä on valmistella kaupunginhallituksen päätettäväksi itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset ja äitienpäiväkunniamerkkiesitykset. Kunniamerkkityöryhmä kokoontuu
8.4.2019 ennen kaupunginhallituksen kokousta.
Kunniamerkkityöryhmän esitykset annettaan kokouksessa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Ehdotus kuniamerkkien saajiksi annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus teki esityksen kunniamerkkien saajiksi.
Piritta Rantanen ilmoitti olevansa jäävi osallistuakseen asian
käsittelyyn ja päätöksentekoon (osallisuusjäävi).
Puheenjohtajana § 91 aikana toimi varapuheenjohtaja Seija El
Sayed.
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Strategian täytäntöönpano / perussuomalaisten valtuustoryhmän edustajan
vaihtuminen työryhmässä
421/00.01.02/2017
Khall 08.04.2019 § 92
Valmistelu hallintojohtaja Auli Korhonen puh. 040 5572146
Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 29.1.2018 § 19 strategiatyöryhmän, jossa on edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä.
Perussuomalaisten edustaja Jukka Haaparanta on pyytänyt eroa
työryhmästä perusteena työelämän ja tämän luottamustehtävän hoidon hankala yhdistäminen. Jukka Haaparanta on esittänyt, että perussuomalaisten valtuustoryhmän edustajaksi nimetään Pekka Kataja.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus myöntää Jukka Haaparannalle eron strategiatyöryhmän jäsenyydestä.
Kaupunginhallitus nimeää strategiatyöryhmään perussuomalaisten
valtuustoryhmän edustajaksi Pekka Katajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Eropyyntö luottamustoimesta / Teija Sneck
1315/00.00.01/2019
Khall 08.04.2019 § 93
Valmistelu hallintosihteeri Riitta Uosukainen puh 040 765 0364
Teknisen lautakunnan jäsen Teija Sneck on toimittanut eronpyynnön
luottamustehtävästään perusteena henkilökohtaiset syyt.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
teknisen lautakunnan jäsen Teija Sneckille eron ko.luottamustehtävästä.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Lausunto Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi
1114/00.04.00/2018
Khall 08.04.2019 § 94
Valmistelija: hallintojohtaja Auli Korhonen, puh. 040 557 2146.
Kuhmoisten kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Keski-Suomen
maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan 25.10.2018.
Valtiovarainministeriö pyysi 8.11.2018 mm. Jämsältä lausuntoa
Kuhmoisten kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi.
Tuolloin oletettiin, että eduskunta säätää uuden maakuntajakolain
ja samalla siirtää lainsäädännössä suoraan Kuhmoisten Pirkanmaan maakuntaan.
Valtiovarainministeriö on 21.3.2019 varannut tilaisuuden antaa uusi
lausunto perustellen sitä seuraavasti:
”Tilanne on nyt muuttunut, kun maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset tulevat raukeamaan ja uutta maakuntajakoa ei
säädetä laissa. Tilanteen muututtua olennaisesti annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää maakuntajakoa koskevan päätöksenteon
perusteena. Tämän vuoksi valtiovarainministeriö varaa tahoille, joilta lausuntoa pyydettiin, tilaisuuden antaa uusi lausunto”.
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota maakuntajakolain
kriteereihin. Maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat
muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Keskeiset kriteerit ovat mm. palvelu- ja asiointiyhteydet, työssäkäyntiliikenne,
kuntien yhteistoiminta ja elinkeinoelämän yhteydet.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Viitaten Jämsän kaupungin aikaisempaan lausuntoon, kaupunki hyväksyy Kuhmoisten kunnan esityksen kunnan siirtämisestä Keski-Suomen maakunnasta ja vaalipiiristä Pirkanmaahan. Muutos voidaan toteuttaa kunnan toivomassa aikataulussa.
Jämsän kaupungilla on runsaasti käytännön yhteistyötä Kuhmoisten
kunnan kanssa. Jämsä ja Kuhmoinen muodostavat sosiaali-ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteistyötä on myös sivistystoimialalla (musiikkioppilaitos ja työväenopisto) sekä tukipalveluissa. Maakunnan vaihdoksen jälkeenkin Jämsän kaupunki on valmis
tekemään palvelujen järjestämisessä yhteistyötä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite 23.10.2017/ Länkipohjan kuolemanloukkuun on tehtävä
kevyenliikenteen väylät/ Niittymaa
394/10.03.01/2017
Tekla 28.06.2018 § 66
Valmistelija: kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh. 040 846 9816.
Jyrki Niittymaa on jättänyt valtuustoaloitteen:
"Länkipohjan keskusta-alueen välittömässä läheisyydessä on jo vuosien ajan aiheellisesti pelätty, milloin tapahtuu ensimmäinen kuolemanturma alueen hengenvaarallisten tiejärjestelyjen vuoksi. Nykyiset Länkipohjan kevyenliikenteen väylät katkeavat Länkipohjantiellä
ja Längelmäentiellä vaarallisen kaukana
9-tiestä (E63).
Vaikka ELY -keskukselle näiden puheena olevien tieosuuksien turvallisuudesta huolehtiminen ensisijaisesti kuuluukin, niin Jämsän
kaupungin tulee olla erittäin aloitteellinen näiden tieosuuksien turvallisuuden parantamiseksi ja kevyenliikenteen väylien jatko-osuuksien
rakentamiseksi. Kaupungin velvollisuus on jo
kuntalainkin mukaan vastata alueensa kaikkien asukkaiden turvallisuudesta yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
Mainituilla tieosuuksilla liikenne on viimeisinä vuosina lisääntynyt
merkittävästi mm. lisääntyneen raskaanliikenteen vuoksi. Puunkuljetus on lisääntynyt, samoin JYKIn laajennus on lisännyt liikennettä.
Nämä ovat sinänsä erittäin hyviä ja tervetulleita asioita, mutta samalla nykyiset kapeat ajoväylät ovat muuttuneet
entistäkin vaarallisemmiksi. Ajoväylät ovat nykyisin niin kapeita, että
kävelykin on suoritettava ajoradan puolella. Puhumattakaan siitä,
jos liikkuu rollaattorin avulla tai esimerkiksi lastenvaunuja työntäen.
Linja-autopysäkeillekin on nykyään mentävä 9-tielle Joka puolestaan
aiheuttaa merkittävää jalankulku- ja muuta kevyttä liikennettä
mainituille tieosuuksille.
Näillä perusteilla esitän / esitämme, että
l) Kaupunki ottaa pikaisesti yhteyttä ELY -keskukseen ja pyytää ELY
-keskusta varaamaan taloussuunnitelmaansa tarvittavat määrärahat
Länkipohjantien (3283) ja Längelmäentien (3280) kevyenliikenteenväylien jatkamiseen 9- tielle (E63) saakka.
2) Kaupungin on vaikutettava kaikin mahdollisin toimin mainittujen
kevyenliikenteen väylien pikaiseksi rakentamiseksi ja luvattava neuvotteluissa ELY-keskuksen kanssa myös osallistuvansa
tarvittaessa kaupungin taloudellisella panoksella mainittujen kevyen-
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liikenteenväylien rakentamiskustannuksiin."
_____________
Vastine valtuustoaloitteeseen:
Länkipohjantie ja Längelmäentie ovat ELY-keskuksen hallinnoimia
teitä ja aloitteesta on pyydetty lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossaan Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, etteivät Längelmäen
väylähankkeet ole sijoittuneet vuonna 2012 laaditussa kevyen liikenteen väylien tarveselvityksessä 100 kiireellisimmän hankkeen joukkoon. Länkipohjantiehen (mt 3283) ja Längelmäentiehen (mt 3280)
liittyy lisäksi hallinnollinen muutosprosessi maantien muuttamiseksi
kaduksi. Tämä muutos, ilman kevyen liikenteen väylä investointejakin, tulee lisäämään kaupungin liikenneväylien kunnossapitokustannuksia merkittävästi.
Aloitteen mukaisten kevyen liikenteen väylä - hankkeiden edistäminen edellyttää erillistä määrärahaa varattavaksi kaupungin talousarvioon, tiesuunnitelmien laatimista ja väylien rakentamista varten.
Liikenneturvallisuuteen osaltaan vaikuttavaa tievalaistusta ollaan
Längelmäentien ja Länkipohjantien osalta uusimassa Jämsän kaupungin toimesta vuoden 2019 aikana, yhteistyössä sähköverkkoyhtiön kanssa, mikäli valaistuksen saneeraukseen myönnetään määräraha talousarviossa.
Ehdotus

Tekninen johtaja Tarja Kuisma:
Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn mukaisen vastineen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 20.08.2018 § 174
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa teknisen lautakunnan esittämän
vastineen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.
Aloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jämsän kaupunki
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 66
§ 174
§ 43
§ 95

7/2019

22

28.06.2018
20.08.2018
24.09.2018
08.04.2019

Kvalt 24.09.2018 § 43
Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Jyrki Niittymaa esitti usean
valtuutetun kannattamana, että aloite palautetaan uudestaan
käsittelyyn.
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että on tehty kannatettu
esitys aloitteen palauttamisesta uudelleen käsiteltäväksi.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, että voidaanko esitys hyväksyä
yksimielisesti.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että aloite palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.

Khall 08.04.2019 § 95
Valmistelu vs. tekninen johtaja Katja Rissanen puh 040 846 9816 ja
talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Aloitteen johdosta on pyydetty lisäselvitystä Längelmäentiellä sijaitsevasta ylikulkusillasta. Keski-Suomen ELY-keskuksesta saatujen
tietojen perusteella Länkipohjan ylikulkusillalle KeS-1299 on suoritettu yleistarkastus 17.8.2018, tarkastuksessa sillan kuntoluokka on todettu tyydyttäväksi. Siltaan ei ole tarvetta toteuttaa suurempia korjaustoimenpiteitä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sillan kannen nykyistä rakennetta ei ole mahdollista leventää vaan sillan leventäminen edellyttää sillan laakeritasojen leventämistä. Kustannusarvio laakeritasojen leventämiselle on noin 650.000 €. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaisi lisäksi noin 250.000 €. Esityslistan liitteessä olevat liikennemäärät eivät ole aloitteen mukaiset,
ELY:n hallinnoimilla tiealueilla sijaitsevat kevyen liikenteen väylä hankkeet eivät ole Keski-Suomen ELY-keskuksen tarveselvityksen
mukaisesti kiireellisempien sadan hankkeen joukossa.
Aloitteen mukaisten kevyen liikenteen väylä - hankkeiden toteuttaminen lähivuosina edellyttäisi pääosin kaupungin rahoitusta ja määrärahan varaamista kaupungin talousarvioon tiesuunnitelmien laatimista ja väylien rakentamista varten. ELY:llä ei ole mahdollisuutta osoittaa niihin rahoitusta. Kaupungin taloustilanne huomioiden tulee kaupungin tuleviin talousarvioihin varattavat määrärahat kohdentaa pääosin kaupungin oman katuverkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon. Hankkeen kustannus on noin 70 % katujen saneeraus ja kunnossapitomääårärahasta vuodelle 2019.
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa seliteosan mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.
Aloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kuntalaisaloite / Längelmäen kunnan kuntaliitoksen vääryyden korjaaminen
1113/00.01.00/2018
Khall 08.04.2019 § 96

Valmistelu hallintojohtaja Auli Korhonen puh. 040 557 2146
Niko Riekkovaara ja Ville Erkkilä ovat jättäneet 9.11.2018 kuntalaisaloitteen. Aloitteessa todetaan, että ” Längelmäen kunta jaettiin kahtia kuntaliitoksen yhteydessä. Kunnasta toinen puoli liitettiin Jämsään ja toinen puoli Oriveteen. Tässä liitoksessa tapahtui huutava
vääryys, kun perinteikäs ja yhtenäinen kunta jaettiin kahtia. Längelmäen asukkaat ovat perinteisesti olleet pirkanmaalaisia, eivätkä ole
sopeutuneet keskisuomalaisiksi. Längelmäen asukkaat haluavat
kuulua edelleen yhteen kuntaan. Siksi me allekirjoittaneet vaadimme, että Jämsän kaupunki järjestää äänestyksen Längelmäen postinumeroalueiden alueella asuville ihmisille. Heillä on oikeus päättää,
haluavatko he yhdistää kuntansa Jämsään vai Oriveteen. Saman
suuntainen aloite on jätetty myös Oriveden kaupungille, jotta Oriveden puolen asukkailla olisi mahdollisuus vaikuttaa asiaan.”
Edelleen kuntalaisaloitteessa mainitaan, että ”tämän äänestyksen
jälkeen yhdistetään Längelmäen kunnan alue joko Oriveteen tai
Jämsään äänestystuloksen mukaan. Vaatimuksemme on, että Jämsän kaupunki 1) selvittää kuinka tämän kuntaliitoksen toteuttaminen
olisi mahdollista 2) aloittaa toimet Längelmäen kunnan alueen yhtenäiseksi saattamista osana Oriveden kaupunki tai Jämsää 3) toteuttaa Längelmäen asukkaille tärkeän kunnan alueen jälleen yhtenäiseksi palauttamisen”.
Orivedeltä on tarkistettu, että – toisin kuin aloitteen tekijät ovat ilmoittaneet – mitään vastaavanlaista aloitetta ei ole sinne jätetty.
Kaupunginvaltuusto merkitsi tämä tiedoksi kokouksessaan
18.3.2019 ( § 7).
Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat
tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien laatima kirjallinen aloite, jonka
kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon. Kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään
kuntalain (410/2015) 23 §:ssä ja kuntalaisaloitteen käsittelystä hallintosäännössä.
Kuntalain 25 § sääntelee kansanäänestysaloitteesta : ”kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys”.
Jotta aloite tulisi kansanäänestysaloitteena valtuuston ratkaistavaksi, aloitteen tekijöitä on oltava vähintään neljä prosenttia kunnan 15
vuotta täyttäneistä asukkaista. Neljän prosentin vaatimuksen on täytyttävä aloitteen tekohetkellä. Jos aloitteen tekijöitä ei ole neljää pro-
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senttia, aloite voidaan jättää käsittelemättä. Tästä on ilmoitettava
aloitteen tekijöille. Ilmoituksen voi tehdä asian valmistelusta valtuustolle vastaava kunnanhallitus (Harjula-Prättälä Kuntalaki).
Hallintosäännön 160 § mukaan ”jos aloitteen tekijöitä on vähintään
kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, aloite on kuuden kuukauden
kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi”.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että kuntalaisaloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Oikeusohjeet: Kuntalaki 25 § ja hallintosääntö 130 §.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toimenpidealoite / pelisäännöt hulevesimaksun kohtuullistamiseksi
1372/00.01.02/2019
Khall 08.04.2019 § 97
Valmistelu hallintosihteeri Riitta Uosukainen puh 040 765 0364
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3.2019 hyväksyttiin yksimielisesti valtuutettu Tarja Uusipaasto tekemä toimenpidealoite (§ 5).
Aloitteessa esitetään, että teknisen lautakunnan tulee valmistella pelisäännöt hulevesimaksun kohtuullistamiseksi, jotta yrityksiä / kiinteistön omistajia kohdeltaisiin tasa-arvoisesti.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa toimenpidealoitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Khall 08.04.2019 § 98
Pöytäkirjat
- 13.3.2019 Sosiaali-ja terveyslautakunta
- 28.3.2019 Tekninen lautakunta
Viranhaltijapäätökset
- 2.4.2019 § 5 Irtisanoutuminen / kaupunkisuunnittelupäällikkö
- 2.4.2019 § 6 Viransijaisen määrääminen / tekninen johtaja
- 2.4.2019 § 7 Virkamääräys / Jämsän Vesi ja Jämsän
Jätehuoltoliikelaitoksen liikelaitosjohtajan sijaisuus
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat
Khall 08.04.2019 § 99
Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:
- Tiedustelu / kirjelmä kaupunginhallitukselle: Rakennushankkeen
käynnistäminen asumisoikeuskotien toteuttamiseksi yli 55-vuotiaille
ei hoidon tarpeessa oleville senioreille. Kirjelmä toimitetaan
teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
- Uusille kuntalaisille järjestetään tilaisuus 6.6.2019
- Seuraava kaupunginhallituksen kokous 6.5.2019 klo 16
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Kaupunginjohtajan kuukausiraportti / maaliskuu 2019
103/00.01.02/2017
Khall 08.04.2019 § 100
Valmistelija: hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh 040 765 0364
Kaupunginjohtajan tulos- ja tavoitekeskustelussa on sovittu, että
kaupunginjohtaja antaa kuukausiraporttinsa kirjallisena joka kuukauden ensimmäisessä kaupunginhallituksen kokouksessa.
Asian luonteesta johtuen esittelyn suorittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Ehdotus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginjohtajan maaliskuu
2019 kuukausiraportin tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Jämsek Oy yhtiökokous ja yhtiöjärjestyksen muutos
664/00.01.01/2018
Khall 08.04.2019 § 101
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Jämsek Oy:n yhtiökokous on sovittu pidettäväksi 11.4.2019. Käsittelyssä ovat yhtiöjärjestyksen mukaiset normaalit tilinpäätösasiat.
Jämsek Oy:n tilinpäätöksen lyhennelmä sisältyy esitettyyn kaupunkikonsernin tilinpäätökseen. Yhtiökokouksessa on ylimääräisenä
asiana tarkoitus käsitellä Jämsek Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosta.
Yhtiöjärjestyksen muutos on tullut ajankohtaiseksi, koska kehittämistyössä on tullut esille tarve mm. opetuspalvelujen myyntitoiminnan kokeilun järjestämiseksi. Jämsek on hakenut rahoituksen ja
koordinoi kansainvälinen Himos-hanketta, jonka päätavoitteena on
saada lisää matkailijoita Jämsään. Yhteistyökumppanit ovat olleet
matkailun ohessa kiinnostuneita myös suomalaisista, tuotteistetuista opetuspalveluista. Opetuspalveluita on tuotteistettu mm. Gradialla, jossa koulutusvienti tapahtuu Oy:n kautta.
Jämsän kaupungin konserniohje § 8:n edellyttää ennakkolupamenettelyä konsernijohdolta kirjallisesti jo yhtiöjärjestyksen valmisteluvaiheessa. Jämsän kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO:n kanta
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kaltaisen palvelun tuottamisesta markkinoille on, että opetuspalvelujen myynnissä on kysymys
markkinaehtoisen palvelun tuottamisesta, mikä velvoittaa kuntalain
127 § mukaan toiminnan yhtiöittämistä, mikäli opetuspalvelujen
myynnissä ei ole kysymys satunnaisesta tai yksittäisluonteisesta toiminnasta, jota voidaan pitää Kuntalain mukaan vähäisenä.
Yhtiöittämisvelvoitteesta voidaan poiketa, kun kunta tuottaa palveluja sidosyksikölleen. Yhtiöittämisvelvollisuudesta voidaan poiketa,
mikäli myyntitoiminta järjestetään niin, että Jämsän kaupunki myy
palvelun sidosyksikölleen Jämsek Oy:lle, joka myy palvelun edelleen markkinoille. Sidosyksikön asemaa markkinoilla säätelee
1.1.2019 voimaan tullut hankintalaki, jonka mukaan sidosyksikön
myynti voi olla enintään 5 % liikevaihdosta tai vaihtoehtoisesti enintään 500.000 €.
Jämsek Oy:n hallitus on käsitellyt opetuspalvelujen myyntiasiaa sekä toimintaan vaadittavaa yhtiöjärjestyksen muutosta, sillä myyntitoiminta ei ole mahdollista nykyisen yhtiöjärjestyksen puitteissa.
Opetuspalvelujen myynnissä on kysymys uudesta tuotteesta, jonka
kehittäminen sopii yhtiön rooliin toimintaympäristön elinvoiman kehittäjänä, mutta Jämsek Oy:n sidosyksikköasema rajaa myynnin volyymia 5 %:iin yhtiön liikevaihdosta tai vaihtoehtoisesti maksimissaan 500.000 €. Kehittämisyhtiön hallitus päätti 21.2.2019, että se
esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että
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opetuspalvelujen myynti markkinoille tulee mahdolliseksi. Hallitus
perusteli asiaa niin, että vaikka myynnin volyymeista ei ole varmuutta ja vaikka se on sidosyksikköasemassa rajattu, niin yhtiöllä tulee
olla valmius ketterästi toimia potentiaalisissa elinvoimaa vahvistavissa yritys- ja toimintaympäristön kehittämistoimenpiteissä. Kehittämisen painopiste on yrityslähtöisyydessä. Lisäksi Jämsek Oy:n
hallitus päätti, että vakiintuvan myyntitoiminnan järjestäminen tulee
selvittää ja resursoida.
Hallituksen virkamiesjäsen, Kari Stenlund on jättänyt eronpyynnön
Jämsek Oy:n hallituksen jäsenyydestä 1.4.2019 alkaen. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenyydestä Jämsän kaupungin konserniohje 12 §
on seuraava: ”Tytäryhteisöjen ja huomattavien osakkuusyhteisöjen
hallituksiin ja yhtiökokousedustajaksi valitaan vähintään yksi henkilö
kaupungin johtavista viranhaltijoista. Viranhaltijaedustajan tehtävänä on varmistaa tiedon kulku yhtiön ja konsernijohdon välillä sekä
varmistaa näiden ohjeiden toteutuminen”. Jämsek Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallitusjäsenet kahdeksi
vuodeksi. Hallitus nimettiin kevään 2018 yhtiökokouksessa, eli nyt
valittavalle hallitusjäsenelle nykyistä hallituskautta on vuosi jäljellä.
Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa Jämsek Oy:n yhtiökokousedustajalle konserniohjeen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että se
mahdollistaa palveluiden myynnin.
Yhtiön hallituksen virkamiesjäsentä ei toistaiseksi valita, hänen
tehtävänsä siirtyvät varajäsenelle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Erja Laaksonen ilmoitti olevansa jäävi osallistuakseen asian
käsittelyyn ja päätöksentekoon (yhteisöjäävi).
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Varhaiskasvatuspalvelut / virkojen ja toimien määräaikaiset ja vakinaiset täyttöluvat
sekä nimikemuutokset
Sivla 03.04.2019 § 41
Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, puh. 040
507 9571
Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten vaaditaan kaupunginhallituksen lupa. Sivistystoimialalla viran ja toimen määräaikaisesta täyttämisestä luvan antaa sivistyslautakunta.
Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja -asetus säätelevät päiväkodin
henkilöstörakennetta, mitoitusta ja kelpoisuuksia.
Kaipola – Viiskulma alueen varhaiskasvatuksen alue-esimies (vakanssinro 411101) on tullut valituksi Jokivarren alue-esimiehen virkaan 1.8.2019 lähtien, jolloin kyseinen virka avautuu täytettäväksi.
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 25 § mukaan päiväkodilla tulee olla
toiminnasta vastaava johtaja. Kunnan lakisääteisenä velvoitteena on
järjestää kunnan alueelle asuville varhaiskasvatuspalvelut.
Varhaiskasvatuksen alue-esimiehen viran osalta esitetään määräaikaista täyttöä ajalle 1.8.2019 – 31.7.2021. Määräaikaisuuden peruste on selvityshenkilö Härkösen tekemän organisaatioselvitys ja
siitä johtuvien toimenpiteiden keskeneräisyys palvelusetelijärjestelmän osalta. Mikäli palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön selvityshenkilö Härkösen esittämässä laajuudessa, vaikuttaa se vähentävästi esimiesten määrään.
Kaupunginvaltuustolle saatetaan 17.4.2019 tiedoksi palvelusetelijärjestelmän valmistelutilanne. Sivistyslautakunta on alustavasti arvioinnut, että järjestelmä käyttöönotto voisi tapahtua 1.8.2021 alkaen,
mikäli järjestelmän päätetään soveltuvan Jämsän kaupungille.
Palomäen alueen alue-esimiehen virka on täytetty määräaikaisesti
31.7.2020 saakka, mikä toimii tarvittaessa puskurina esimerkiksi
mahdollisen palvelutarpeen vähenemisen suhteen palvelusetelijärjestelmän selkiintymiseen saakka.
2010-luvun puolivälissä varhaiskasvatuksen alue-esimiesten määrää
vähennettiin, kun alueiden määrä uudelleen arvioitiin kahdeksasta
(8) kuuteen (6) . Tämän jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut
muutoksia mm. velvoite palveluohjaukseen ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.
Esityslistan liitteenä on varhaiskasvatuksen organisaatiokaavio, josta käy ilmi esimiesalueiden yksiköt, henkilöstö ja varhaiskasvatus
paikkamäärät. Organisaatiokaaviosta käy ilmi, että palveluohjaus on
kohdennettu kahdelle (2) alue-esimiehelle. Kodeissa tapahtuvan
perhepäivähoidon hoitajien (21) ja yhden (1) ryhmiksen (3 henkilöä)
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esimiehen tehtävät on jaettu kahdelle (2) alue-esimiehelle. Henkilöstö- ja paikkamääriltään suurimmat yksiköt ovat Jokivarren ja Koivulinnan alueet.
Sivistyslautakunta päätti 29.5.2018 § 60, että esiopetuksen järjestäminen ja hallinnollinen sijoittuminen toimialan sisällä yhdenmukaistetaan kaupungissa ja ja esiopetus siirtyy Koskenpäällä ja Länkipohjassa asteittain osaksi varhaiskasvatusta. Länkipohjassa muutos
toteutettiin 1.8.2018 alkaen ja Koskenpäällä toteutuu 1.8.2019 alkaen.Päätöksen mukaisesti Koskenpään ryhmäperhepäiväkoti Kotilo
muuttuu Koivulinnan päiväkodin alaiseksi päiväkotiryhmäksi ja esiopetus siirtyy päiväkotiin 1.8.2019 alkaen. Tällä ei ole vaikutusta vakituisen henkilöstön palvelussuhdeturvaan.
Henkilöstön tehtäviin ja tehtävänimikkeisiin tulee muutoksia varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukaisesti. Tehtäväjärjestelyistä johtuen
määräaikaisten avustajien tarve varhaiskasvatuksessa vähenee yhdellä, mutta perustettavaa päiväkotiryhmää varten tarvitaan yksi varhaiskasvatuksen opettaja.
Muutoksen kustannusvaikutukset on huomioitu vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Välitön yhteistoimintamenettely Koskenpään
muutoksesta on käyty Koskenpään ryhmäperhepäiväkodilla
27.3.2019.
Varhaiskasvatukseen esitetään seuraavat nimike- ja tehtävämuutokset varhaiskasvatuksen vakituisen henkilöstön osalta:
vastaava hoitaja (vakanssinro 410102) muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
ryhmäperhepäivähoitaja (vakanssinro 410111) muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
ryhmäperhepäivähoitaja (vakanssinro 410112) muutetaan avustajan
toimeksi.
Lisäksi esitetään, että perhepäivähoitajan toimi (vakanssinro
410121) muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi, joka
täytetään toistaiseksi.
Varhaiskasvatuksen opettaja (vakanssinro 411302) on irtisanoutunut
toimestaan 6.4.2019 alkaen. Toimelle esitetään vakinaista täyttölupaa 1.8.2019 alkaen.
Tarkemmat perustelut täyttöluville esityslistan ohessa.
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Sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta päättää
1) myöntää määräaikaisen täyttöluvan varhaiskasvatuksen alue-esimiehen virkaan (vakanssinro 411101) ajalle 1.8.2019 31.7.2021seliteosan mukaisin perusteluin
2) esittää kaupunginhallitukselle että
1.

varhaiskasvatuksessa tehdään seuraavat nimikemuutokset
varhaiskasvatuksen vakinaisen henkilöstön osalta:





2.

vastaava hoitaja (vakanssinro 410102) muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
ryhmäperhepäivähoitaja (vakanssinro 410111) muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
ryhmäperhepäivähoitaja (vakanssinro 410112) muutetaan avustajan toimeksi
perhepäivähoitajan toimi (vakanssinro 410121) muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.

kaupunginhallitus myöntää vakinaisen täyttöluvan myöntämistä kahdelle varhaiskasvatuksen opettajan toimelle (vakanssinrot 410121 ja 411302) 1.8.2019 alkaen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Maija Jääskeläinen oli paikalla klo 16.22-16.30 ollen läsnä päätöstä
tehtäessä.
Eero Koskela saapui klo 16.25 ollen läsnä päätöstä tehtäessä.
Vilma Mäkinen poistui klo 16.30 ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

Khall
Palvelussuhdepäällikkö 5.4.2019:
Nimikemuutokset hyväksytään ja täyttöluvat myönnetään.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
1. Kaupunginhallitus päättää, että varhaiskasvatuksessa tehdään
seuraavat nimikemuutokset varhaiskasvatuksen vakinaisen henkilöstön osalta:
- vastaava hoitaja (vakanssinro 410102) muutetaan
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
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- ryhmäperhepäivähoitaja (vakanssinro 410111) muutetaan
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi
- ryhmäperhepäivähoitaja (vakanssinro 410112) muutetaan
avustajan toimeksi
- perhepäivähoitajan toimi (vakanssinro 410121) muutetaan
varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.
2. Kaupunginhallitus myöntää vakinaisen täyttöluvan
kahdelle (2) varhaiskasvatuksen opettajan toimelle (vakanssinrot
410121 ja 411302) 1.8.2019 alkaen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Perusopetus ja lukiokoulutus / virkojen ja toimien täyttöluvat
1260/01.01.00/2019
Sivla 03.04.2019 § 44
Valmistelu sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh 0400 542
062 ja lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg 040 836 1604.
Virkojen ja toimien vakinaista täyttöä varten tarvitaan kaupunginhallituksen lupa. Sivistystoimialalla määräaikaista täyttöä varten luvan
antaa sivistyslautakunta.
Kaupungin virat ja toimet ovat yhteisiä. Taulukoissa todettu mahdollinen sijoituspaikka tarkoittaa virkasuhteen alkaessa.
Perusopetus
Perusopetuksessa opettajien vakanssit ovat virkoja ja virkasuhteen
luonteisia palvelusuhteita eli tuntiopettajia. Virkaan kiinnittyy opetusvelvollisuus. Vakanssit eivät määrittele tuntiopettajien tuntimääriä.
Täytettäessä vakansseja perusopetus tekee tarkastelua sisäisesti
eri koulujen kesken sekä lukiokoulutuksen kanssa.
Opetustoimessa työskentelevä opettaja käyttää julkista valtaa. Ostopalvelu ei siihen sovellu. Yhteisiä virkoja voi olla kuntien kesken tai
viran hoidon viranomaistehtävien hoitamisesta voidaan tehdä sopimus. Jämsän kaupungin opetustoimi on laajuudeltaan kuitenkin niin
suuri, että tosiasiallisesti kaupungin tarve yhteistoimintaan on vähäinen, mutta ei poissuljettu.
Perusopetuksessa virkojen ja toimien täyttölupien tarpeen arviointiin
vaikuttaa osaltaan oppilasmäärän vähenemä tulevina vuosina sekä
yhtenäiskouluratkaisut.
Ennustejaksolla 2019 - 2021 arvioidaan eläkelöityvän kahdeksan
luokanopettajaa ja ennustejaksolla 2022 - 2024 neljä luokanopettajaa. Luonnollisestikaan tämä arvio ei pidä sisällään sitä, miten henkilöt itse arvioivat työuriensa jatkuvan.
Koskenpään ja Länkipohjan kouluille palvelusuhteen alkaessa sijoittuvien luokanopettajien (vakanssinumerot 421012 ja 421101) osalta
täyttöluvat pyydetään vakinaisena. Kaupunginvaltuuston 17.4.12019
kokouksen jälkeen ma. opetusjohtaja, kuultuaan rehtoreita,
valtuutetaan arvioimaan ja tekemään päätöksen siitä, tapahtuuko
rekrytointi määräaikaisena vai vakinaisena.
Tarkemmat perustelut esityslistan ohessa.
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Sivistystoimenjohtaja
1. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavien
virkojen ja toimien vakinaisen täyttöluvan myöntämistä seuraavasti:
lehtori
Kuoreveden yhtenäiskoulu
laaja-alainen erityisopettaja
Kuoreveden yhtenäiskoulu
tuntiopettaja
Jämsänkosken yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Jämsänkosken yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Jämsänkosken yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Jämsänjoen yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Juokslahden koulu
tuntiopettaja
Jämsänjoen yhteinäiskoulu ja lukio
luokanopettaja
Koskenpään koulu
luokanopettaja
Länkipohjan koulu

420702

1.8.2019 -

421814

1.8.2019 -

420416

1.8.2019 -

421307

1.8.2019 -

421006

1.8.2019 -

420204

1.8.2019 -

421413

1.8.2019 -

430003

1.8.2019 -

421012

1.8.2019 -

421101

1.8.2019 -

2. Sivistyslautakunta myöntää seuraavien virkojen määräaikaisen
täyttöluvan:
tuntiopettaja
Kuoreveden yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Kaipolan koulu
luokanopettaja
Jämsänjoen yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Juokslahden koulu
Päätös

420718 1.8.2019 - 31.7.2020
420707 1.8.2019 - 31.7.2020
421417 1.8.2019 - 31.7.2010
421332 1.8.2019 - 31.7.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
Vilma Mäkinen saapui klo 17.35 ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

Khall 08.04.2019 § 103
Palvelussuhdepäällikkö 5.4.2019:
Täyttöluvat myönnetään.
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08.04.2019

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraaville viroille ja toimille
vakinaisen täyttöluvan:
lehtori
Kuoreveden yhtenäiskoulu
laaja-alainen erityisopettaja
Kuoreveden yhtenäiskoulu
tuntiopettaja
Jämsänkosken yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Jämsänkosken yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Jämsänkosken yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Jämsänjoen yhtenäiskoulu
luokanopettaja
Juokslahden koulu
tuntiopettaja
Jämsänjoen yhteinäiskoulu ja lukio
luokanopettaja
Koskenpään koulu
luokanopettaja
Länkipohjan koulu

Päätös

420702

1.8.2019 -

421814

1.8.2019 -

420416

1.8.2019 -

421307

1.8.2019 -

421006

1.8.2019 -

420204

1.8.2019 -

421413

1.8.2019 -

430003

1.8.2019 -

421012

1.8.2019 -

421101

1.8.2019 -

Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan tekemällä siihen
seuraavan lisäyksen:
Koskenpään ja Länkipohjan kouluille palvelusuhteen alkaessa
sijoittuvien luokanopettajien (vakanssinumerot 421012 ja 421101)
osalta täyttöluvat pyydetään vakinaisena. Kaupunginvaltuuston
17.4.12019 kokouksen jälkeen ma. opetusjohtaja, kuultuaan
rehtoreita, valtuutetaan arvioimaan ja tekemään päätöksen siitä,
tapahtuuko rekrytointi määräaikaisena vai vakinaisena.
Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 104
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08.04.2019

Tietopyyntö Jämsän Terveydeltä: lähipiirin palveluhinnoittelu
1053/02.08.00/2018
Khall 08.04.2019 § 104
Valmistelu hallintojohtaja Auli Korhonen, puh 040 557 2146
Käsitellessään Jämsän Terveyteen suoritettua tilintarkastusta Jämsän kaupunginhallitus 4.3.2019 pyysi yhtiöltä lähipiirin palveluhinnastoa. Tuolloin pyyntö rajattiin koskemaan Jokilaakson terveyttä.
Osakassopimus velvoittaa kaupunginhallitusta asiakokonaisuuden
laajempaan tarkasteluun. Osakassopimuksen kohdassa 15 todetaan, että ”osapuolet sopivat, että kaikki Yhtiön ja sen yksittäisen
osakkaan intressiyhteisön, alihankkijan ja jäljempänä määritellyllä
tavalla Osakkaan lähipiiriin kuuluvan tahon välillä tehtävät sopimukset tulee tehdä markkinaehtoisesti käyvillä hinnoilla suosimatta lähipiiriä. Yhtiön tulee todentaa säännöllisin väliajoin, että yhtiön alihankkijat ja toimittajat noudattavat markkinaehtoista hinnoittelua. Alihankkijat ja toimittajat on säännöllisin väliajoin hyväksytettävä Jämsän kaupungilla. Yhtiö vastaa alihankkijan toiminnasta kuin omastaan.”
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Osakassopimuksen kohtaan 15 perustuen Jämsän kaupunginhallitus edellyttää, että Jämsän Terveyden hallitus toimittaa sille
30.4.2019 mennessä kaikkien lähipiiriin kuuluvien tahojen palveluhinnaston ja sopimukset yhtiön toiminnan aloittamisesta lukien.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Sanna Rajala ilmoitti olevansa jäävi osallistuakseen asian
käsittelyyn sekä päätöksentekoon (palvelussuhdejäävi) ja poistui klo
19.15.
Piritta Rantanen ilmoitti olevansa jäävi osallistuakseen asian
käsittelyyn sekä päätöksentekoon (yhteisöjäävi) ja poistui klo 19.15..
Kokouksen puheenjohtajana § 104 aikana toimi varapuheenjohtaja
Seija El Sayed.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 86-88, 88, 91, 93-95, 97-104
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 89-90. 92, 96
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.
Pykälät: 89-90. 92, 96
Jämsän kaupunginhallitus
Keskuskatu 8
42100 Jämsä
puhelin 020 638 2000 (vaihde)
sähköposti kirjaamo@jamsa.fi
aukioloaika ma–pe klo 9.00–15.00
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Ks. jäljempänä
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.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi
aukioloaika ma–pe klo 8.00–16.15
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Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Hallintovalitus, valitusaika xx päivää
Pykälät
Muu valitusviranomainen, valitusaika xx päivää.
Pykälät
Osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun. Kaavapäätöksissä valitusaika alkaa pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä.
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/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/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, joulutai 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. Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisen
oikeudenkäyntimaksun.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

