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Työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 21.10.2019 § 255
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

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:
Lisälistalta käsiteltiin seuraavat asiat:
§ 268 Palvelussuhdelajin muutos / maanmittausinsinöörin toimen
muuttaminen viraksi (vakanssinro 511014),
§ 269 Kuhmoisten avohoidon fysioterapeutin 50 % toimen
(vakanssinro 361410) täyttölupa
Merkittiin, että §:n 256 käsittelyn alussa asiantuntijoina olivat läsnä
vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen ja sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtaja Erkki Kainulainen.
Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä talousjohtaja Ari
Luostarinen.
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Otto-oikeuden käyttäminen / Sosiaali-ja terveyslautakunnan päätös 30.9.2019 § 83 /
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta
Sote 19.06.2019 § 57
Valmistelijat: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen, puh. 040 721 3718 ja
vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh. 040 570 1778
Eduskunta vahvisti keväällä 2018 lain liikenteen palveluista
(320/2017). Lailla uudistettiin laajasti kaikkea henkilökuljetuksiin liittyvää sääntelyä. Yksi kuntien kuljetuspalveluhankintoihin merkittävästi vaikuttava vaihe astui voimaan 1.7.2018. Merkittävimmät muutokset kuntien henkilökuljetuspalvelujen ostamiseen liittyvät taksiliikenteeseen, jonka sääntelyssä tapahtuvien muutosten seurauksena
mm. taksilupasääntely väljeni, hinnoittelu vapautui, asemapaikka
ja päivystysvelvollisuus poistuivat ja taksinkuljettajan osaamisesta
vastaa kuljetusyritys. Taksiyrittäjillä on täysi vapaus valita omat palveluaikansa ja –paikkansa. Taksin siirtymisestä asiakkaan luokse ei
enää makseta mitään, mikä on heikentänyt syrjäseutujen taksin
saanti mahdollisuutta.
Uuden lain myötä markkinoiden rakenne muuttui. Autoilijoilla ja palvelujen ostajilla tilanne on edelleen vakiintumaton. Kuljettajille tulee
kyytitarjouksia useiden eri päätelaitteiden kautta. Kuljettajat voivat
valita mieleisensä ja parhaiten tuottavat kyydit ja olla töissä omien
tuloksentekomahdollisuuksiensa mukaan.
Koska liikennepalvelut on katsottava julkisiksi hankinnoiksi, koskee
niitä hankintalain kilpailuttamisvelvoite. Tieliikennelain kokonaisuudistuksen myötä kunnat eivät enää jatkossa voi jatkaa nykyisillä taksikortti-järjestelmillä, vaan on selvitettävä vaihtoehtoisia palveluiden
järjestämistapoja.
Sote-maakuntauudistuksen toteutumisen siirtyessä ei voida enää
odottaa mahdollista maakunnallisesti toteutettavaa kuljetuspalveluiden kilpailutusta. Keski-Suomen kunnat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa kuljetuspalveluiden kilpailutusten suhteen; osa kunnista on kilpailuttanut jo aiemmin, osa vasta suunnittelee kilpailutusta.
Kuljetusten kilpailuttamista on käsitelty osana Jämsän kaupungin organisaatioselvitystä sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.2.2019 ja
kaupunginvaltuustossa 17.4.2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ”Organisaatioselityksen toimenpiteet” 17.4.2019 § 16. Kaupunginjohtajan esitykseen ei sisälly toimenpiteiden säästövaikutuksia palvelusetelin osalta. Lautakunta velvoitetaan toteuttamaan palvelusetelin
käyttöönottoa. Vammaispalvelujen asumispalveluissa ja kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa tavoitellaan yhteensä noin
100.000 - 150.000 euron kustannussäästöjä. Säästöt toteutuvat
vuodesta 2020 alkaen.
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Jämsän kaupungilla on sopimus vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten maksuvälineestä, ns. x-card kortista
Keski-Suomen aluetaksin kanssa. Sopimus on voimassa
31.12.2019 asti. Varsinaisia kuljetuksia ei ole kilpailutettu.
Kilpailuttamatonta liikennettä Jämsässä ja yhteistoiminta-alue Kuhmoisissa on saanut suorittaa kaikki autoilijat, joilla on Keski-Suomen
aluetaksin välitysjärjestelmän edellyttämä ajoneuvolaite; maksupääte, joka lukee x-cardia.
Vuonna 2018 vammaispalvelulain mukaiset kuljetuskustannukset
olivat Jämsässä 712 423,00 euroa ja Kuhmoisissa 70 894,00 euroa.
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuskustannukset olivat Jämsässä
50 413,00 euroa ja Kuhmoisissa 8 419,00 euroa.
Vpl- mukaisen kuljetuspalvelun piirissä oli v. 2018 Jämsässä 432
asiakasta, Kuhmoisissa 41 asiakasta. Shl- kuljetuspalvelun piirissä
oli v. 2018 Jämsässä 42 asiakasta, Kuhmoisissa 4 asiakasta.
Kilpailutuksen toteuttaminen Jämsän kaupungille dynaamisena
hankintajärjestelmänä
Kuljetusten kilpailuttaminen vaatii erityistä osaamista eikä kilpailutusta ole mahdollista toteuttaa Jämsän kaupungin omana toimintana
nykyisillä resursseilla ja asiantuntemuksella.
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 18/2017 (22.6.2017) antanut evästyksiä muutosten huomioimiseen kuljetushankinnoissa. Yleiskirje
18/2017 on oheismateriaalina.
Tuomi Logistiikka Oy
Tuomi Logistiikka Oy on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen
kaupungin ja usean pääosin Pirkanmaan kunnan omistama yhteishankinta- ja sidosyksikkö, joka tarjoaa pääasiassa sosiaali- ja terveysalaan liittyviä hankinta-, materiaali-, kuljetus- sekä henkilöliikennepalveluita omistajilleen. Jämsän kaupunki on yhtiön vähemmistöosakkaana yhdellä osakkeella.
Tuomi Logistiikka on toteuttanut uuden liikennepalvelulain aikana
seuraavia henkilöliikenteen kilpailutuksia:
 2 x Pirkanmaan laajuinen vpl- ja shl-kilpailutus
 1. kilpailutuksessa 280 tarjousta
 2. kilpailutuksessa 380 tarjousta
 2 täydennyskilpailutusta
 Virrat-Ruovesi
 Teisko-Kuru
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 Hämeenkyrön henkilöliikenteen suunnittelu ja kilpailutus
 Koulukuljetukset ja kehitysvammaisten työkyydit
Jämsä ja yhteistoiminta-alue Kuhmoinen voisivat tulla mukaan ns.
täydennyskilpailutuksena syksyn/loppuvuoden 2019 aikana siten, että liikennöinti alkaisi 1.1.2020.
Kuljetusten välitys tulisi Tuomi Logistiikalle (Kuohke). Kalusto kilpailutetaan erikseen, jolloin voidaan toimia puolueettomasti erillään taksikeskuksista (autot ja välitys erillään). Tuomi Logistiikka vastaa sopimuksenhallinnasta. Kilpailutuksessa hyödynnetään dynaamista
hankintajärjestelmää, jolloin Jämsä ja yhteistoiminta-alue Kuhmoinen liitetään toiminta-alueeseen. Tämä mahdollistaa kaikkien Tuomi
Logistiikan sopimusautoilijoiden toiminnan Jämsässä. Täydennyskilpailutus tehtäisiin Jämsän alueelle syksyn/loppuvuoden aikana.
Jämsän ja Kuhmoisten alueen autoilijoilla on tällöin mahdollisuus
tarjota ja liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään.
Tuomi Logistiikka tarjoaa kuljetuksia kokonaispalveluna, joka sisältää kilpailutuksen ja autoilijoiden sopimushallinnan lisäksi matkatilausten vastaanoton, matkojen yhdistelyn ja kuljetusten ohjauksen
sekä tähän liittyvän järjestelmäkokonaisuuden. Jämsän kaupungin ja
Tuomi Logistiikan välille laadittaisiin palvelua koskeva sopimus, jossa huomioidaan Jämsän kaupungin palvelua koskeva asiakasohjeistus.
Tuomi Logistiikan kilpailuttamalla sopimusliikenteellä suoritettujen
kuljetusten kustannukset laskutetaan sellaisenaan ja kustannuksiin
lisätään sopimushallinnasta, kuljetuskustannusten jakamisesta maksajittain, kilpailuttamisesta, ajoneuvolaitekustannuksista, yms. aiheutuvien kustannusten kattamiseksi 3,5 %. Lisäksi palvelumaksuna veloitetaan 2,80 €/kuljettu matka.
Kuljetuksen kustannuksen laskenta tapahtuu Tuomi Logistiikan tuotannonohjausjärjestelmässä kartalta laskettujen reittien ja autoilijoiden tarjoamien hintojen pohjalta. Tämä sekä kuljetusten yhdistely on
tuottanut palvelumaksut huomioiden esim. Tampereen seudulla n.
30 % vastaavia mittarilaskutukseen perustuvia kuljetuksia edullisemmaksi.
Kokonaispalvelun toteuttamiseksi edellä kuvatulla tavalla Tuomi Logistiikka esittää, että Jämsä kaupunki valtuuttaa parhaaksi katsomansa henkilön / henkilöt valmistelemaan alueelle tuotettavaa kilpailutusta ja palvelua koskevaa sopimusta Tuomi Logistiikan kanssa.
Kuntaliiton evästysten lisäksi hankinnassa tulee mm. ottaa huomioon:
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Ajoneuvojen saatavuuden varmistaminen (esteettömät autot)
Markkinamekanismin hyödyntäminen hinnanmuodostuksessa
Ajoneuvojen laatutason varmistaminen
Kuljettajien laatuvaatimusten määrittäminen ja seuranta
Palvelun yhdenmukaistaminen alueella, asiakkaat kaikki yhdenvertaisia.

Tuomi Logistiikka Oy:sta on tulossa kokoukseen asiakkuusjohtaja
Antti Vadèn ja kuljetuspäällikkö Ellinoora Tuusa kertomaan yhtiöstä
ja sen toiminnasta sekä kuljetusten kilpailuttamisesta.
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
1.

Jämsän kaupunki päättää hankkia Tuomi Logistiikka Oy:ltä
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Jämsä-Kuhmoinen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen puolesta,

2.

valtuuttaa tulosaluejohtaja Heikki Oksasen, vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtisen ja logistikko Riika-Maaria Seppälän
valmistelemaan kilpailutusta yhteistyössä Tuomi Logistiikka
Oy:n kanssa Jämsä-Kuhmoinen yhteistoiminta-alueen palvelutarpeen ja palvelua koskevan asiakasohjeistuksen huomioimiseksi,

3.

valtuuttaa tulosaluejohtaja Heikki Oksasen allekirjoittamaan
palvelua koskevan sopimuksen Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa,

4.

asiakasosallisuuden varmistamiseksi asiasta järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuus Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten
kunnan vammaisneuvostolle sekä vanhus- ja veteraaniasiain
neuvottelukunnalle. Tilaisuuteen kutsutaan myös Tuomi Logistiikan nimeämät edustajat.

5.

Jämsän ja Kuhmoisten alueen taksiautoilijoille järjestetään
asiasta infotilaisuuksia,

6.

Kilpailutuksen valmisteluun nimetyt henkilöt suunnittelevat ja
toteuttavat tarvittavat tiedotus- ja kuulemistilaisuudet päättäjille ja sidosryhmille yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa
syksyn 2019 aikana,

7.

kuljetuspalveluita koskeva sopimus laaditaan siten, että se astuu voimaan 1.1.2020.
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Jämsän kaupungin ja Tuomi Logistiikan välinen sopimus laaditaan siten, että sopimus voidaan siirtää maakunnalle, mikäli
sote-maakuntauudistus toteutuu sopimuskautena.

Keskustelun aikana Eija Aaltonen esitti, että päätösehdotuksen kohdat 4 ja 5 toteutetaan ensin ja kilpailutuksesta päätetään elokuun
lautakunnassa. Eila Sahala ja Teemu Kotilainen kannattivat Eija Aaltosen esitystä.
Jäsen Eija Aaltosen esitystä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Äänestysjärjestys: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Eija Aaltosen ehdotusta äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä: Putkonen, Malin
ja Hellstén ja 5 ”ei” ääntä: Peltonen, Kotilainen, Aaltonen, Minkkinen
ja Sahala.
Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on äänin 5-3
hyväksynyt Eija Aaltosen esityksen.

Sote 30.09.2019 § 83
Valmistelijat: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja Heikki Oksanen, puh. 040 721 3718 ja vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh. 040 570 1778.
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
hankinnasta järjestettiin yleinen tilaisuus päättäjille ja taksiautoilijoille
auditorio Välkyssä torstaina 4.7.2019. Tilaisuudessa oli läsnä myös
Tuomi Logistiikka Oy:n edustus.
Kuljetuspalveluiden hankinnasta ja eri vaihtoehtojen toteuttamisesta
hankintalain näkökulmasta pyydettiin selvitystä Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:ltä.
Hankinnan toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. seuraavat:
- Kuljetusten arvo ylittää vuodessa hankintalain 26 §:n mukaisen
palveluiden EU-kynnysarvon (221.000 euroa).
- Kuljetuspalvelut tulee kilpailuttaa hankintalain EU-kynnysarvot
ylittäviä hankintoja koskevien säännösten mukaisesti. Mikäli kuljetuksia ei kilpailuteta, on kyseessä kilpailuttamisvelvollisuuden
laiminlyönti / kielletty suorahankinta.
- Hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä
yksikköä.
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- Tuomi Logistiikka Oy:n voidaan katsoa olevan Jämsän kaupungin sidosyksikkö ja näin ollen Jämsän kaupungilla on oikeus tehdä hankintoja Tuomi Logistiikka Oy:ltä kilpailuttamatta.
- Välityspalveluiden osalta kyseeseen voi tulla sopimusmallista
riippuen joko hankintasopimus tai käyttöoikeussopimus.
- Kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on
60.000 euroa tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa ja 500.000 euroa käyttöoikeussopimuksissa.
- Hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.
Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa:
1. Jämsän kaupunki päättää hankkia Tuomi Logistiikka Oy:ltä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
Jämsä-Kuhmoinen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen puolesta.
2. Valtuuttaa tulosaluejohtaja Heikki Oksasen ja vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtisen valmistelemaan kuljetusten kilpailutuksen yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa ottaen huomioon Jämsä-Kuhmoinen yhteistoiminta-alueen palvelutarve ja palvelua koskeva asiakasohjeistus.
3. Valtuuttaa tulosaluejohtaja Heikki Oksasen allekirjoittamaan palvelua koskevan sopimuksen Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.
4. Kilpailutuksen valmisteluun nimetyt henkilöt suunnittelevat ja toteuttavat tarvittavat tiedotus- ja kuulemistilaisuudet päättäjille sekä yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille yhteistyössä Tuomi
Logistiikka Oy:n kanssa.
5. Asiakasosallisuuden varmistamiseksi asiasta järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuus Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan vammaisneuvostolle sekä vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunnalle. Tilaisuuteen kutsutaan myös Tuomi Logistiikka
Oy:n nimeämät edustajat.
6. Kuljetuspalveluita koskeva sopimus laaditaan siten, että se astuu voimaan 1.1.2020.
7. Jämsän kaupungin ja Tuomi Logistiikka Oy:n välinen sopimus
laaditaan siten, että sopimus voidaan siirtää maakunnalle, mikäli
sote-maakuntauudistus toteutuu sopimuskautena.
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Keskustelun aikana kuultiin Tuomi Logistiikalta asiakkuusjohtaja
Antti Vadénia ja kuljetuspäällikkö Ellinoora Tuusaa.
Keskustelun aikana Eija Aaltonen jätti seuraavan vastaesityksen:
”Jämsän kaupungilla on olemassa ko. asiassa seuraavat sopimukset:
1.
(VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetusten maksuvälineen sopimus 13.10.2016, jossa on sovittu, että sopimus on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2019 välisen ajan, mutta
siihen voidaan sisällyttää yhden vuoden optio.
2.
Täydennys VPL ja SHL mukaisten kuljetusten maksuvälineen
X-Card2 sopimukseen, jolla on haluttu täydentää sopimusta
estämättä kuitenkaan optiovuoden käyttöä.
3.
Viranhaltijapäätös 29.5.2018 Heikki Oksanen, jossa todetaan,
että optiovuoden osalta asia ratkaistaan viimeistään kahta
kuukautta ennen sopimuskauden loppua.
4.
On myös tiedossa, että Laki liikenteen palveluista, joka vahvistettu 24.5.2017, tulee ratkaisevasti muuttumaan Suomen uuden hallitusohjelman mukaan. Lain valmistelu on menossa lakivaliokunnassa ja tullee liikenneministerin ilmoituksen mukaan vuodenvaihteessa eduskunnan käsittelyyn.
5.
Kuntaliiton yleiskirje 18/2017, johon pykälän esittelyssä vedotaan on evästyskirje, siis vuodelta 2017, mitä tulee ottaa huomioon kuljetushankinnoissa.
Edellä esitettyihin sopimuksiin ja asioihin perustuen esitän, että OPTIOVUOSI OTETAAN käyttöön VPL ja SHL kuljetuksissa.
Taksiliiton juristi on todennut, että tieliikennelain kokonaisuudistuksella ei ole mitään tekemistä taksikorttijärjestelmien tai taksipalvelujen toteuttamistavan kanssa* * * * * * * * * * * * * * *.
Markkinaoikeuden päätös 339/19. Sen sijaan kuten ed. on todettu,
Kuohke–palvelua Valkeakosken kaupunki ei ole voinut hankkia Tuomi Logistiikka Oy:ltä hankintalain 20 §:n 2 mom. nojalla. Edelleen
kuten edellä on todettu, Valkeakosken kaupunki ei ole voinut hankkia Kuohke-palvelua ilman kilpailuttamista myöskään sen perusteella, että Tuomi Logistiikka Oy:tä olisi pidettävä hankintalain 15 §:ssä
tarkoitettuna sidosyksikkönä Valkeakosken kaupunkiin nähden.
Asiassa ei ole esitetty tai käynyt ilmi muutakaan hankintalain mukaista perustetta Kuohke-palvelun kilpailuttamatta jättämiselle.”
Eija Aaltosen esitystä kannattivat Teemu Kotilainen ja Eila Sahala.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja
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esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen seuraavasti: esittelijän
ehdotus on jaa ja Eija Aaltosen vastaehdotus ei. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 4 jaa ääntä (Putkonen, Nivala, Hellstén ja Malin) ja 5 ei ääntä (Aaltonen, Kotilainen,
Minkkinen, Sahala ja Peltonen).
Puheenjohtaja totesi, että Eija Aaltosen ehdotus tuli lautakunnan
päätökseksi.
Toimialajohtaja Erkki Kainulainen jätti eriävän mielipiteen päätökseen.
Kimmo Malin jätti seuraavan eriävän mielipiteen kirjattavaksi pöytäkirjaan, Aira Putkonen, Henna Hellstén ja Johanna Nivala yhtyivät
esitettyyn eriävään mielipiteeseen: ”Asiassa saadun selvityksen perusteella katson, että on yksiselitteisesti selvää, että päätöksen tekeminen sopimuksen optiovuoden käyttämisestä on lainvastaista. Ottaen huomioon asian ratkaisemisen tarpeen, hyvän hallinnon vaateet, luottamushenkilön rikosoikeudellisen vastuun ja vahingonkorvausvastuun, olen pohjaehdotuksen kannalla enkä voi ottaa vastuuta lautakunnan enemmistön päätöksestä.”
Khall 21.10.2019 § 256
Valmistelu va.kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen puh 040 747
7736
Kaupunginhallitus ilmoitti kokouksessaan 7.10.2019 (§ 254) otto-oikeuden käyttämisestä sosiaali-ja terveyslautakunnan päätökseen
koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltalain alaisten kuljetusten
hankintaa (30.9.2019, § 83).
Kuntalaki -Tausta ja tulkinnat / Heikki Harjula, Kari Prättälä (12. luku,
kuntalaki § 92):
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kaupunginhallitusta.
Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin
alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään
asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan
-

tehdä uusi päätös,
aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa
taikka
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asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallituksen jäsenillä on nähtävillä sosiaali-ja terveyslautakunnan päätökseen 30.9.2019 (§ 83) liittyvä aineisto.
Ehdotus

Va. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että:
1.
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja koskevan hankintasopimuksen optiovuosimahdollisuutta ei käytetä,
2.
kuljetuspalvelun hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä,
3.
kuljetuspalvelun hankinnan suunnittelussa ja kilpailutuksessa
voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua,
4.
hankinnan kilpailutus voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden esim. Keski-Suomen kuntien kanssa,
5.
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan toteuttaminen palautetaan sosiaali- ja
terveyslautakunnalle valmisteltavaksi ja toimeenpantavaksi
em. reunaehdoin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Asian käsittelyn alussa asiantuntijoina olivat kuultavana
vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen ja sosiaali-ja
terveystoimialan toimialajohtaja Erkki Kainulainen (klo 17.15-17.45).
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Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2020
1636/02.03.01/2019
Khall 21.10.2019 § 257
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n
(1263/2001) mukaan kunnan on ilmoitettava Verohallinnolle seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, voidaan verotuksessa noudattaa edellisen vuoden
tuloveroprosenttia (verotusmenettelylain 91 a § 2 mom.). Kunnan tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Luonnollisen henkilön tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin.
Kunnallisverotuksessa pohjana ovat ansiotulot, joiden perusteella tuloveroprosentti vahvistetaan korotettuna täysiin prosentteihin taikka
puoleen tai neljännesprosenttiin päättyväksi luvuksi.
Jämsässä on nostettu tuloveroprosenttia vuodelle 2009 0,5 % ja
vuodelle 2010 1,5 % -yksikköä. Tällä hetkellä Jämsän veroprosentti
on 21 % ja efektiivinen veroaste noin 15 %. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2019 19,88 % ja efektiivinen veroaste 14,45 %. Keski-Suomen keskimääräinen veroprosentti vuonna 2019 on 20,55 %.
Kunnallisverotuloprosentilla koottavan rahoituksen määrä on Jämsässä ollut laskeva viime vuosina. Vuonna 2013 kertyneet kunnallisverotulot olivat 73,3 milj.€ ja vuonna 2018 ne olivat 69,4 milj.€. Nykyisellä veroprosentilla ennuste vuodelle 2019 on noin 69 milj.€ ja
vuodelle 2020 ennuste on 71 milj.€. Kunnallisverotuloihin vaikuttaa
oleellisesti valtion tekemät verojärjestelmän ja siihen sisältyvät vähennysjärjestelmän muutokset työpaikkakehityksen lisäksi.
Voimassa oleva taloussuunnitelma on tehty oletuksella, että veroprosenttia ei koroteta suunnitelmakaudella.
Ehdotus

Va. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää Jämsän kaupungin tuloveroprosentiksi 21,00 % vuodelle
2020.

Päätös

Keskustelun aikana Markku Kankainen esitti Sanna Rajalan kannattamana tuloveroprosentiksi 21,25 % vuodelle 2020.
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Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys,
suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin kättennostoäänestys.
Esittelijän ehdotus sain kuusi (6) ääntä (Seija El Sayed, Tarmo
Konstari, Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen, Ulla Patronen, Mika
Kyrö).
Markku Kankaisen esitys sai kaksi (2) ääntä (Markku Kankainen,
Sanna Rajala).
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 6-2
kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää Jämsän kaupungin tuloveroprosentiksi 21,00 % vuodelle
2020.

Jämsän kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 258

18/2019

15

21.10.2019

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020
1636/02.03.01/2019
Khall 21.10.2019 § 258
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verontilityslain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivään mennessä. Kiinteistövero on kiinteistön arvon
perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero.
Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin
sadasosan tarkkuudella. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa.
Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja
maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten
kadut ja torit, sekä erityisalueet kuten varuskunnat. Kiinteistövero
menee kiinteistön sijaintikunnalle. Kunnan ei ole suoritettava veroa
omalla alueellaan omistamastaan kiinteistöstä.
Kunta voi päättää kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
0,93 - 2,00
- yleinen kiinteistöveroprosentti
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
0,41 - 1,00
0,93 - 2,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentti
0,00 - 2,00
- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti
- rakentamattoman rakennuspaikan veropros. 2,00 - 6,00
enint. 3,10
- voimalaitosten veroprosentti
Kunnanvaltuusto voi määrätä kiinteistöverolain 11 §:ssä mainitun
vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden
huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun
asumiseen kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen.
Vero määrätään yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan muista rakennuksista kuin vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista,
ellei rakentamattoman rakennuspaikan, yleishyödyllisten yhteisöjen
tai voimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero myös kaikista maa-alueista
(myös asuinrakennusten tonteista), poikkeuksena yleishyödylliset
yhteisöt ja rakentamattomat rakennuspaikat. Pienten vesi- ja tuulivoimalaitosten vero määrätään myös yleisen kiinteistöveroprosentin
mukaan, vaikka voimalaitoksille olisi vahvistettu oma veroprosentti
(nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria).
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Kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
kiinteistöveroprosentin säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä
käytössä.
Erillistä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia sovelletaan asumistarkoitukseen kaavoitettuun rakentamattomaan rakennuspaikkaan. Kunta, joka määrää rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroprosentin, selvittää samalla vuosittain ne rakennuspaikat, jotka täyttävät ko. veron edellytykset ja ilmoittaa ne samoin kuin
muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat verovirastolle verotuksen toimittamista ja muutoksen hakua varten.
Jämsän kaupungissa ovat kiinteistöveroprosentit olleet vuosina
2010 - 2019 seuraavat:
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Yleinen kiinteistövero
- rakennukset
- maapohja
Yleishyödylliset yhteisöt
Voimalaitokset
Rakentamaton rakennuspaikka

0,45 %
1,05 %
1,00 %
1,00 %
0,00 %
2,50 %
3,00 %

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Laadittu Jämsän kaupungin talousarvion tuloslaskelma oli lautakuntien esityksien jälkeen noin 4 milj.€:a alijäämäinen, johon on lisä miinuksena tulleet valtionosuuden vähenemä ja pienenevät rahoituksen tuotot. Tuota alijäämää on pienennetty reilulla 2 milj.€:lla etsimällä säästöjä ja lisäämällä tuloja kaupunkiorganisaation sisältä.
Loppuosa, tasapainoiseen talousarvioon pääsemiseksi, on kerättävä
verorahoituksella. Esityslistan liitteenä on laskelma, jonka mukaisilla
veroprosenteilla saataisiin kiinteistöverokertymää nousemaan noin
2,1 milj.€.
Ehdotus

Va. Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuoden 2020 kiinteistöveroprosenteiksi
seuraavat prosentit:
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus

0,65 %
1,30 %
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Yleinen kiinteistövero
- rakennukset
- maapohja
Yleishyödylliset yhteisöt
Voimalaitokset
Rakentamaton rakennuspaikka
Päätös

18/2019

Pöytäkirja

1,30 %
1,30 %
0,00 %
2,50 %
6,00 %

Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan.
Muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto päättää vahvistaa vuoden 2020 kiinteistöveroprosenteiksi
seuraavat prosentit:
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Yleinen kiinteistövero
- rakennukset
- maapohja
Yleishyödylliset yhteisöt
Voimalaitokset
Rakentamaton rakennuspaikka

0,5 %
1,17 %
1,07 %
1,07 %
0,00 %
2,50 %
4,00 %

Keskustelun aikana Mika Kyrö esitti Pekka Laaksosen, Tarmo
Konstarin ja Jukka Haaparannan kannattamana, että
kiinteistöveroprosentteja ei nostettaisi.
Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys,
suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin kättennostoäänestys.
Esittelijän muutettu ehdotus sai kolme (3) ääntä (Ulla Patronen,
Sanna Rajala, Markku Kankainen). Mika Kyrön esitys sai viisi (5)
(Mika Kyrö, Jukka Haaparanta, Tarmo Konstari, Pekka Laaksonen,
Seija El Sayed).
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 3-5
kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kiinteistöveroprosentteja ei nosteta.
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Lausunto maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020
1631/00.04.01/2019
Khall 21.10.2019 § 259
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Keuruun kaupunki pyytää yhteistoiminta-alueen kunnilta lausuntoa
1.11.2019 mennessä maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 .
Lausuntoa pyydetään:
1. Maaseututoimen hallinnon talousarvioehdotuksesta vuodelle
2020
2. Kehittämisohjelman toteutuksen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2020
3. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020.
Keuruun kaupunki on asettanut vuoden 2020 talousarvion toimintakateraamiksi vuoden 2019 talousarvion, jota on korjattu henkilöstömenojen osalta huomioiden lomarahojen leikkauksen päättyminen
(1,55 %) ja 1.4.2019 tulleen yleiskorotuksen vaikutus (0,25 %). Sivukulut on laskettu tiedossa olevien prosenttien mukaan.
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Keuruu, Jämsä, Kuhmoinen, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi, Ruovesi sekä Virrat. Kaikissa kunnissa on kokoaikainen tai määräajoin avoinna oleva palvelupiste.
Maaseututoimen hallinnon talousarvion menot vuodelle 2020 ovat
yhteensä 483.600 euroa ja tulot 421.590 euroa. Maaseutuhallinnolla
on seitsemän vakituista työntekijää. Kuhmoisten kunnalta ostetaan
ympäristösihteerin työpanoksesta 0,6 htv yhteistoiminta-alueen käyttöön. Lisäksi on tehty varaus määräaikaisen kausityöntekijän palkkaamiseksi tukihakemusten käsittelyyn.
Kuntien maksuosuuksien jakoperusteet maaseutuhallinnon menojen
osalta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa siten, että kustannuksista 40 % jaetaan toimintavuotta edeltävän vuoden kuntien aktiivitilojen määrän perusteella, 40 % toimintavuotta edeltävän vuoden tukipäätösten määrien perusteella ja 20 % tasan kuntien kesken.
Maaseudun kehittämistoimenpiteitä toteutetaan koko yhteistoiminta-alueella hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Kehittämisohjelman
toteutuksen koordinoinnista vastaa yksi viranhaltija, joka huolehtii
myös siitä, että toimenpiteitä tehdään alueen kunnissa tasapuolisesti.
Arvio Jämsän kaupungin maksuosuudesta vuodelle 2020 on
106.577 euroa (tukihallintoyksikkö) ja 2.500 euroa (kehittämisyksik-

Jämsän kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 259

18/2019

19

21.10.2019

kö). Talousarviossa kehittämisyksikön kustannukset on jaettu tasan
kuntien kesken, mutta lopullinen kuntaosuus tulee määräytymään
tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.
Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on esityslistan liitteenä.
Ehdotus

Va. kaupunginjohtaja:
Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen vuoden 2020 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Kaupunki osallistuu yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikön toimintaan. Kehittämisohjelman toteuttamisessa on tehtävä yhteistyötä Jämsek Oy:n kanssa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Äitienpäiväkunniamerkit 2020
1629/00.04.00/2019
Khall 21.10.2019 § 260
Valmistelija: hallintojohtaja Auli Korhonen, puh. 040 557 2146.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden
2020 äitienpäiväkunniamerkin saajista.
Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa
yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei myönnetä. Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40
vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.
Pyrkimyksenä on, että äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat
monipuolisesti tämän päivän äitejä, niin ansioidensa kuin ikänsäkin
puolesta. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Palkittavien tulee edustaa erilaisia ryhmiä ansiotyössä käyvistä äideistä ja yksinhuoltajista maaseudun emäntiin. Palkittavien
äitien joukossa tulee olla myös eri vähemmistöryhmien edustajia,
kuten romaaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.
Esitykset tulee toimittaa viimeistään 1.11.2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.
Kaupungin kunniamerkkitoimikuntaan kuuluvat: Erja Laaksonen,
Ulla Patronen, Leena Pärnäjärvi ja Seija El Sayed.
Ehdotus

Va. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus tekee esityksen äitienpäiväkunniamerkin saajiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Vuoden urheilija -palkinnon perustaminen
1351/12.04.00/2019
Sivla 03.04.2019 § 48
Valmistelija: vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, puh. 040
571 6556
Jämsän kaupunki on palkinnut menestyneitä urheilijoitaan vuodesta
2001 alkaen. Urheilijoita on palkittu merkittävistä urheilusaavutuksistaan tavara- tai rahapalkinnoilla. Nykyisenmuotoinen palkitsemisohjeisto on vahvistettu kaupunginhallituksessa vuonna 2012 ja viimeisin muutos siihen on tehty 21.12.2015 (kaupunginhallitus § 364).
Nykyisen muistamisohjeiston mukaisesti urheilijoiden palkitseminen
on tapahtunut rahastipendeillä Valo ry:n (Valtakunnallinen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry) valtakunnallisten jäsenjärjestöjen virallisissa
Suomen mestaruuskilpailuissa sekä em. järjestöjen edustamien urheilulajien kansainvälisissä virallisissa kilpailuissa yleisessä sarjassa, juniorisarjoissa yli 15 -vuotta ja veteraanisarjoissa sekä vammaisurheilussa. Valo ry ei enää toimi, joten muistamisohjeisto tulisi
päivittää ainakin tältä osin.
Jämsässä on 2000-luvulla ollut laajasti kansallista sekä kansainvälistä menestystä useissa eri urheilulajeissa. Palkittavia urheilijoita on
ollut vuosittain noin 35-55 henkilöä tai joukkuetta. Urheilijoiden palkitsemiseen on käytetty vuosittain rahaa 8 000 - 12 000 euroa. Viime vuonna stipendejä jaettiin urheilijoille yhteensä reilu 8 000 euroa.
Jämsän kaupunki on perustanut vuonna 2017 (sivistyslautakunta
1.2.2017 § 11 ja kaupunginhallitus 20.2.2017 § 46) Viljo Järvisen nimeä kantavan Jämsän kaupungin kulttuuripalkinnon. Kulttuuripalkinnon suuruus on 3 000 euroa. Jämsäläisen urheilun ja kulttuurin huomioimis- ja palkitsemiskäytänteiden yhdenmukaistamiseksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle Vuoden urheilija -palkinnon
perustamista. Palkinnon sääntöehdotus on valmisteltu kulttuuripalkinnon sääntöjen pohjalta.
Sivistyslautakunta esittää, että Vuoden urheilija -palkinto jaettaisiin
ensimmäisen kerran vuoden 2019 loppuun mennessä tapahtuneista
urheiluansioista.
Perustettava palkinto korvaisi nykyisenmuotoisen urheilijoiden palkitsemisohjeistuksen. Vuoden urheilija- palkinnon suuruudeksi on päädytty esittämään samaa kuin, mikä on Viljo Järvisen kulttuuripalkin-
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non suuruus eli 3 000 euroa. Samassa yhteydessä muista palkitsemisista luovuttaisiin lukuunottamatta Vuoden liikuntateko -palkintoa,
jota lautakunta käsittelee myöskin 3.4.2019 kokouksessa
Vuoden urheilija -palkinnon sääntöehdotus:
1. Vuoden urheilija -palkinnon myöntää Jämsän sivistyslautakunta
määräaikaan mennessä saapuneiden esitysten pohjalta. Lautakunta
voi harkintansa mukaan asettaa valmistelutyöryhmän valmistelemaan valintaa.
2. Palkinto voidaan myöntää merkittävien kilpailusaavutusten perusteella urheilijalle tai joukkueelle.
3. Palkinto voidaan jakaa yhdelle tai useammalle henkilölle tai joukkueelle. Palkinto voidaan jättää myös jakamatta.
4. Kilpailumenestystä arvioidessa huomioidaan lajin kilpailutoiminnan laajuus sekä sekä urheilijan esikuvallisen aseman merkityksellisyys.
5. Palkinnon saaja on jämsäläinen tai muualle muuttanut, mutta
merkittävästi Jämsää urheilutoiminnassaan esille tuonut henkilö tai
joukkue.
6. Vuoden urheilija -palkinto on suuruudeltaan 3 000 euroa.
7. Palkinnon suuruutta voidaan arvioida vastaamaan rahanarvon
muutoksia kolmen vuoden välein. Sivistyslautakunta päättää tuolloin
palkinnon suuruuden.
8. Vuoden urheilija -palkinto jaetaan vuosittain kaupunginvaltuuston
alkuvuoden kokouksessa, ellei palkinnon luovuttamiselle muussa
yhteydessä ole erityisiä perusteita.
Esitykset Vuoden urheilija -palkinnon saajasta tulee tehdä kirjallisena 31.12 mennessä liikuntatoimeen Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä tai
sivistys@jamsa.fi. Tarkemmat käytännön ilmoittamisohjeet valmistellaan.
Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen
verotuksesta on verottaja antanut viimeisimmän ohjeensa 15.6.2018
(Diaarinumero: A87/200/2018): "Valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat TVL 82 §:n 2 momentin
perusteella verovapaita ilman ylärajaa.
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Verottajan ohjeissa on urheilijoiden saamista tunnustuspalkinnoista,
jollaiseksi vuoden urheilija -palkinto voidaan tulkita, kirjoitettu vielä
erikseen seuraavasti:
"Merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa menestynyt urheilija voi
saada kotikunnaltaan lahjoituksen, esim. tontin. Tällaista julkisyhteisön antamaa suoritusta voidaan pitää verovapaana tunnustuspalkintona.
Tunnustuspalkinnon veronalaisuuden periaatteet ovat samat kuin
apurahojen. Verovapaan tunnustuspalkinnon edellytyksenä on, että
se on annettu tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan
tunnustukseksi (TVL 82 §:n 1 momentin 2 kohta). Tunnustuspalkinto
annetaan jälkikäteen, kun taas stipendi ja muu apuraha annetaan
yleensä etukäteen.
Yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi annettuna tunnustuspalkintona voidaan pitää muun ohessa malminetsintäpalkintoa (KVL
243/1976) sekä kotikunnan olympiavoittajalle myöntämää raha- tai
esinepalkintoa."
Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
1. se päättää perustaa Vuoden urheilija -palkinnon ja hyväksyy liitteenä olevat säännöt.
2. nykyisestä kaupunginhallituksessa alunperin vuonna 2012 vahvistetusta urheilijoiden palkitsemisohjeistosta luovutaan.
3. kaupunginhallitus osoittaa 3 000 euron määrärahan vuoden 2019
urheilijapalkinnon myöntämiseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 06.05.2019 § 109
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Vuodelle 2019 on tarkoitus tehdä talousarvion muutos, jonka tavoitteena on karsia käyttötalouskustannuksia. Palkitsemisen siirtyessä
sivistyslautakunnan tehtäväksi myös tarvittavat määrärahat kuuluvat
asianomaiselle tulosalueelle ja edelleen kustnanuspaikallle.
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Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen,
määrärahat esitetään erikseen laadittavassa talousarvion muutoksessa toukokuun lopussa kokoontuvalle valtuustolle.

Päätös

Keskustelun aikana Lotta Ahola esitti Seija El Sayedin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun sivistyslautakunnalle.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lotta Aholan esityksen.

Sivla 09.10.2019 § 111
Valmistelu vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki puh 040
571 6556
Kaupunginhallitukselta saadun valmisteluohjeen mukaisesti Vuoden
urheilijapalkinnon lisäksi esitetään palkittavan vuosittain 50 euron
stipendillä kaikki 15-22 -vuotiaat jämsäläisnuoret, jotka ovat saavuttaneet Suomen mestaruus -kisoissa tai kansainvälisissä arvokisoissa mitalisijan.
Samassa yhteydessä rinnan urheilun on kohtuullisen yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti tuotava tarkasteluun
kulttuurin eri osa-alueiden harrastaminen tavoitteellisesti tai muutoin
tavalla, joka ansaitsee tulla huomioonotetuksi.
Stipendejä esitetäänkin jaettavaksi vuosittain myös taiteen ja kulttuurin aloilla ansioituneille jämsäläisnuorille. Esitykset taide- ja kulttuuristipendien saajista tehdään oppilaitosten toimesta.
Nuorisostipendit esitetään jaettavaksi kaupunginvaltuuston kokouksessa samaan aikaan kuin Vuoden urheilija- palkinto myönnetään.
Vuoden urheilija -palkinnon sääntöehdotukseen ei esitetä muutoksia. Vuoden urheilija-palkinnon ja nuorisostipendien jakoon on varauduttu sivistystoimialan talousarvioesityksessä. Nuorisostipendeihin laadintaan säännöt ja siinä yhteydessä ratkaistaan, mikä taho
niiden myöntämisestä päättää.
Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa
Vuoden urheilija -palkinnon ja hyväksyy sen säännöt. Samalla luovutaan v. 2012 voimassa olleesta urheilijoiden palkitsemisohjeesta.
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Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
linjauksen nuorille myönnettävistä stipendeistä ja delegoi säännöistä
päättämisen sivistyslautakunnalle.
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että linjaukset otetaan käyttöön alkaen vuotta 2019 koskevana ja siitä eteenpäin.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 21.10.2019 § 261
Liitteenä on vuoden urheilija-palkinnon säännöt.
Ehdotus

Va.kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus:
1. Perustaa Vuoden urheilija -palkinnon ja hyväksyy sen säännöt.Samalla luovutaan vuodesta 2012 alkaen voimassa olleesta palkitsemisohjeesta.
2. Hyväksyy linjauksen menestyneille nuorille myönnettävistä stipendeistä ja delegoi säännöistä päättämisen sivistyslautakunnalle.
3. Päättää, että linjaukset otetaan käyttöön vuotta 2019 koskien
ja siitä eteenpäin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1

Säännöt / vuoden urheilijapalkinnon myöntäminen
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Valtuustoaloite / lukion aloittavile ilmaiset läppärit ja keskiarvoraja pois
1052/12.00.00/2018
Sivla 09.10.2019 § 107
Valmistelu sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh 0400 542
062 ja lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg puh 040 836 1604
Valtuutettu Jouni Kotiaho ja viisi muuta allekirjoittajaa jättivät
24.9.2018 valtuustoaloitteen missä ehdotetaan lukion opiskelijoille ilmaisia kannettavia tietokoneita ja esitetään lukion opiskelijaksi ottamisen keskiarvorajan poistamista vuoden 2019 alusta (valtuustoaloite esityslistan liitteenä).
Aloitteen mukaan koulun kustantamat kannettavat tietokoneet lisäävät lukion vetovoimaa. Myös keskiarvorajan poistaminen toisi lisää
opiskelijoita, kuten tapahtuu suurissa kaupungeissa.
Aloitteessa todetaan opiskelijamäärän lisäämisen vähentävän Jämsän kaupungin rahallista panostusta lukiokoulutukseen. Aloite on
esityslistan mukana.
Vastaus valtuustoaloitteeseen:
Kunnat ja valtio rahoittavat yhdessä lukiokoulutusta. Kunnilta kerättiin esimerkiksi vuonna 2018 yhteensä 432 miljoonaa euroa lukiokoulutuksen rahoitukseen, eli noin 78 euroa/asukas. Valtion osuus
vuoden rahoituksesta oli vain 173 miljoonaa euroa. Kunnilta kerätty
ja valtion oma osuus jaetaan lukiokoulutuksen järjestäjille. Todelliset
kustannukset viime vuosina ovat olleet kuitenkin n. 120 miljoonaa
euroa yksikköhintarahoitusta suuremmat. Tästä syystä koulutuksen
järjestäjät ovat joutuneet rahoittamaan lukiokoulutusta vielä lisää,
kuten aloitteessa todetaan.
Lukiokoulutuksen rahoitusvaje on lähes kaikkia lukiokoulutuksen järjestäjiä koskeva ongelma. Pienet lukiokoulutuksen järjestäjät, joilla
opiskelijamäärä on alle 200, saavat korotoettua yksikköhintarahoitusta. Jos esimerkiksi lukion tilat ovat samassa kiinteistössä kuin perusopetuksen yläluokat ja käytetään perusopetuksen kanssa, yhteisiä opettajia on mahdollista rahoittaa lukiokoulutus kokonaan yksikköhintarahoituksella. Vastaavasti jos lukion opiskelijamäärä on vähintään noin 450, voi keskimääräinen ryhmäkoko nousta niin suureksi, että yksikköhintarahoitus kattaa kustannukset.
Erityisesti pienet kunnat ovat houkutelleet opiskelijoita koulun kustantamilla kannettavilla tietokoneilla. Tämä on ymmärrettävää: jos
kunnan lukiokoulutuksen yksikköhinta on esim. 9000 euroa, niin jo
pelkästään yhden lisäopiskelijan tulolla voi rahoittaa monen uuden
opiskelijan kannettavan tietokoneen, ja samalla turvata myös ope-
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tukseen riittävä resurssi. Jämsän kaupungin lukiokoulutuksen yksikköhinta vuonna 2019 on vain 5549,66 euroa, joten vastaavan hyötysuhteeseen Jämsässä ei ole mahdollista päästä.
Aloitteessa on arvioitu kannettavien tietokoneiden vuotuiseksi kustannukseksi n. 28 000 euroa. Tämä vastaa noin 10 kurssin järjestämiskustannusta. Tällä hetkellä vähävaraiset opiskelijat ovat voineet
saada Pelastakaa Lapset –yhdistykseltä tukea lukion oppimateriaalihankintoihin. Lisäksi 1.8.2019 alkaen toisen asteen opiskelija on voinut saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 euroa kuukaudessa, mikäli vanhempien yhteenlasketut tulot ovat enintään 41000 euroa vuodessa. Jämsän lukio on mukana neljän kunnan yhteisessä
oppikirjalainaamohankkeessa. Hankkeen avulla on Jämsän pääkirjastoon hankittu tähän mennessä noin 500 oppikirjaa ja loppuvuoden aikana hankitaan vielä lisää.
Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu oppivelvollisuusiän nosto 18
vuoteen. Parin viikon takaisen budjettiriihen mukaan uudistus astuu
voimaan 1.8.2021. On oletettavaa, että jatkossa lukiokoulutuksen
järjestäjien velvoitteeksi tulevat opiskelijoiden oppimateriaalit ja välineet, mikäli oppivelvollisuusiän nosto toteutuu suunnitellusti. Lukiolaisten liitto on arvioinut, että lukio-opintojen aikana opiskelijalle aiheutuvat oppimateriaalikustannukset ovat noin 2500 €. Hallitusohjelmassa luvataan korvata syntynyt lisäkustannus koulutuksen järjestäjille täysimääräisenä.
Suurissa kaupungeissa lukioon hakevia on yleensä huomattavasti
enemmän kuin aloituspaikkoja. Tästä syystä suurten kaupunkien ei
myöskään tarvitse asettaa keskiarvorajaa. Alin keskiarvo millä suuren kaupungin lukioon pääsee, vaihtelee ja voi suosituimmissa lukioissa olla jopa yli yhdeksän. Vähemmän vetovoimaisissa lukioissa
sisäänpääsyraja voi jäädä myös hyvin alhaiseksi.
Myös monet pienet kunnat ovat luopuneet keskiarvorajasta. Tämä
on ymmärrettävää: Pienessä lukiossa ryhmäkoko on yleensä pieni ja
opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen on hyvät mahdollisuudet.
Hyvin pienten kuntien osalta yläkoulu ja lukio yhdessä takaavat paremmin opettajien opetusvelvollisuuden täyttymisen ja sitä myötä
muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoisen henkilöstön saatavuuden.
Pienissä kunnissa lukio on se toisen asteen koulutusmuoto, joka voidaan toteuttaa lähipalveluna. Ammatillinen opetus on keskitetympää. Jämsäläisillä nuorilla on yhdeksännen luokan jälkeen monipuoliset toisen asteen koulutusmahdollisuudet omalla paikkakunnalla,
joten vastaavaa tarvetta osallistua lukiokoulutukseen muiden vaihtoehtojen puutteen vuoksi ei ole.
Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 9.10.2019 Jämsän
lukion keskiarvorajan muuttamisesta. eskiarvoraja on jatkossa 7,0.
Kevään yhteishaussa on jäänyt keskimäärin viisi Jämsän lukioon en-
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sisijaisesti hakevaa alle keskiarvorajan, tänä keväänä seitsemän.
Keskiarvorajan alle jäänyt on voinut päästä lukioon korottamalla lukuaineiden keskiarvoa. Lukio-opintoihin on hakeuduttu myös Gradia
Jämsän opiskelijana tekemään yhdistelmätutkintoa.
Keskiarvorajan laskemista on valmistelu laajassa yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Yhteinen näkemys on ollut se,
että keskiarvorajaa voidaan hiukan laskea, mutta sitä ei ole järkevää
poistaa kokonaan.
Opiskelijakunnan hallituksen käsitellessä keskiarvorajan tarkastamista se arvioi lukion tavoitteet vaativiksi.
Opiskelijoiden mukaan opiskelunsa aloittavien lähtötietotason tulee
olla suhteessa tavoitteisiin, ja opiskelumotivaation hyvä.
Perusopetuksen päättöarvosanat ennustavat menestystä lukio-opinnoissa. Jämsän lukion korkea läpäisyaste on hyvin pitkälle perustunut nykyiseen keskiarvorajaan. Hyvä lukio-opintojen läpäisyaste on
syytä pitää myös jatkossa tavoitteena.
Huolimatta ikäluokkien pienenemisestä Jämsän lukion opiskelijaennuste ennustaa lukion jatkavan kolmisarjaisena useiden vuosien
ajan. Palvelujen tarkastelu taloudellisin perustein on tarpeellista ja
tärkeää mutta se ei saisi kuitenkaan olla ainoa määräävä tekijä.
Lukiokoulutuksella on lukiolain 2 §:n mukaisena perustehtävänä antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat
opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Jämsän sivistyslautakunta katsoo lukiokoulutuksen olevan yksi kaupungin vetovoimatekijöistä ja haluaa varmistaa, että erityisesti perusopetuksen viimeisellä luokalla opiskelumotivaatio säilyy hyvänä ja kaupungin oma lukio nähdään ensisijaisena vaihtoehtona lukio-opintoihin.
Aloitteen tekijät ovat tehneet aloitteen tärkeäksi pitämästään asiasta. Aloitteesta kumpuaa huoli Jämsän lukion elinvoimaisuudesta ja
taloudesta. Koulutuksen esiin nostaminen on tärkeää ja aloitteen tekijät ansaitsevat kiitoksen siitä.
Lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg selvitti asiaa kokouksessa.
Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy tehtyyn valtuustoaloitteeseen vastauksen annettavaksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle

Päätös

Keskustelun aikana Jyrki Niittymaa esitti Eero Koskelan kannattamana, että kaupunki hankkii lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille
läppärit 1.8.2020 alkaen. Muilta osin Jyrki Niittymaan esitys valtuustoaloitteeseen annettavasta vastauksesta oli esittelijän ehdotuksen
mukainen.
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Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai seitsemän (7)
ääntä (Matti Similä, Pekka Pasanen, Tiina Altti, Mikko Laitinen, Sirpa
Peltonen, Saara Peutere-Heikka, Timo Salokorpi) ja Jyrki Niittymaan
esitys sai kaksi (2) ääntä (Jyrki Niittymaa, Eero Koskela).
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 7-2
sivistyslautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen.
Juha Damskääg poistui klo 16.40 ollen läsnä päätöstä tehtäessä.
Khall 21.10.2019 § 262
Ehdotus

Va.kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa sivistyslautakunnan päätöksen
mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa
valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.
Aloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite / Särkijärven monipuolinen virkistys-ja liikunta-alue ansaitsee kunnon
kuntotalon
936/10.03.01/2018
Khall 21.10.2019 § 263
Valmistelu tekninen johtaja Tarja Kuisma puh. 040 58 38 699
Arja Paakkanen ja kaksi muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet
11.6.2018 valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan mm., että kaupunki
tutkii Särkijärven kuntotalon peruskorjaamisen mahdollisuutta tai
vaihtoehtoisesti kaupunki rakentaa kokonaan uuden rakennuksen
vanhan paikalle. Aloitteessa todetaan, että Särkijärven alue on hyvän sijaintinsa ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksiensa ansiosta kehittämisen arvoinen. Aloitetta tukemaan on kerätty adressi (124
allekirjoittajaa), jossa vaaditaan, että Särkijärven kuntotaloa ei saa
myydä ja että kaupunki kunnostaa kuntotalon kuntalaisten käyttöön.
Adressissa vaaditaan, että kaupunki kutsuu koolle kuntotalon käyttäjät ja kuuntelee, mitä mieltä käyttäjät ovat ja millaisia vaihtoehtoja
olisi olemassa.
Kuntotalosta on tehty kuntokartoitus. Sen mukaan peruskorjauskustannukset vastaavat uuden rakennuksen rakentamiskustannuksia
silloin, kun rakennus tehdään julkiseksi rakennukseksi. Sivistystoimi
on tehnyt päätöksen lopettaa kuntotalon käyttö omiin tarkoituksiinsa.
Näiden näkökohtien vuoksi kuntotalo on päätetty laittaa myyntiin tai
vaihtoehtoisesti luovuttaa kolmannen sektorin eli paikallisten yhdistysten hoitoon ja käyttöön. Kuntotaloa koskeva kuulemistilaisuus on
järjestetty toivotulla tavalla.
Kuulemistilaisuuden jälkeen Jämsän Voimavara ry on käynnistänyt
selvityksen Vesuri-rahoituksen turvin Särkijärven kuntotalon toiminnan jatkamisen edellytyksistä vapaaehtoisvoimin. Selvityksen keston
ajaksi kuntotalo on luovutettu Jämsän Voimavara ry:n hallintaan
vuoden 2019 loppuun saakka.
Voimavara ry:n järjestämä toiminta alkoi 1.10. 2019. Vuoden loppuun mennessä selviää, onko toiminnan jatkamiselle edellytyksiä
suunnitellulla tavalla. Jos selvitys osoittaa, että toimintaa voidaan
jatkaa yhdistyspohjalta, niin vuokratontilla sijaitseva kuntotalo voidaan luovuttaa Jämsän Voimavara ry:lle nimellistä luovutushintaa
vastaan. Luovutuksesta tehdään erillinen asiakirja.
Kaupunki on toiminut aloitteessa ja adressissa toivotulla tavalla ja
odottaa Jämsän Voimavara ry:n selvityksen tuloksia.

Jämsän kaupunki
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Ehdotus

Pöytäkirja
§ 263
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Va.kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää seliteosan mukaisen vastauksen tehtyyn
valtuustoaloitteeseen.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa
valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.
Aloite on loppuun käsitelty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Khall 21.10.2019 § 264
Pöytäkirjat
26.09.2019
30.09.2019
Viranhaltijapäätökset
Talousjohtaja
11.09.2019 § 8
Talousjohtaja
07.10.2019 § 9
Va.kaupunginjohtaja
15.10.2019 § 19
Hallintojohtaja
15.10.2019 § 15

Ehdotus

Tekninen lautakunta
Sosiaali-ja terveyslautakunta
Länkipohjan kirjaston kassan päättäminen
Eurocard-kortin lakkauttaminen
Sijaisen määrääminen / sosiaali-ja terveystoimen toimialajohtaja
Jämsän kaupungin henkilöstön erityistyölasit
tietokonetyöskentelyyn sekä optiset suojalasit

Va.kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.
Kaupunginhallitus on aiemmin ilmoittanut (7.10.2019 § 254) otto-oikeuden käyttämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen
30.9.2019 § 83 osalta (Vammaispalvelu-ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat
Khall 21.10.2019 § 265
-

Päätös

Jämsän Yrittäjäjuhla 2.11.2019
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peuran vierailu Jämsässä 24.1.2020

Merkittiin tiedoksi.
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Kaupunginjohtajan kuukausiraportti / 8-10 2019
103/00.01.02/2017
Khall 21.10.2019 § 266
Valmistelija: hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh 040 765 0364, va
kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736
Kaupunginjohtajan virkaa hoitaa väliaikaisesti 8.5.2019 alkaen Anna-Liisa Juurinen. Va kaupunginjohtajan kanssa ei ole laadittu johtajasopimusta tai käyty tulos- ja tavoitekeskusteluja, joissa olisi asetettu johtamiselle tavoitteita tai sovittu raportoinnista. Va kaupunginjohtaja on saanut kaupunginhallitukselta ohjeistusta raportointiin
3.6.2019 kokouksessa.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 § 212 päättänyt, että kaupunginjohtajan kuukausiraportti annetaan jatkossa aina kahden kuukauden välein ja aina tarvittaessa.
Asian luonteesta johtuen esittelyn suoritti kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Ehdotus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginjohtajan 8-10 / 2019
kuukausiraportin tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginjohtajan viran määräaikainen täyttäminen
1453/01.01.01/2019
Khall 21.10.2019 § 267
Valmistelu hallintosihteeri Riitta Uosukainen puh 040 765 0364
Kaupunginjohtajan virkaa on väliaikaisesti hoitanut 8.5.2019 lukien
VTM, kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen (khall 6.5.2019 §
118). Päätöksen mukaisesti väliaikainen viranhoito kestää siihen
saakka, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.
Kaupunginvaltuusto suoritti kauppunginjohtajan virkavaalin
23.9.2019 (§ 40) ja valitsi kaupunginjohtajan virkaan määräaikaisesti
HTM Hanna Helasteen.
Jämsän kaupungin hallintosäännön mukaan (§ 16) kaupunginjohtajan yli kuuden (6) kuukauden sijaistamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Koska Anna-Liisa Juurisen virkamääräyksen osalta kuusi (6)
kuukautta tulee kuluneeksi marraskuun alkupuolella, on tarkoituksenmukaista jatkaa virkamääräystä siihen saakka, kun virkavaalilla
valittu Hanna Helaste ottaa tehtävän vastaan.
Asia käsitellään puheenjohtajan päätösehdotuksen pohjalta va. kaupunginjohtajan ja sijaisen ollessa asiassa esteellisiä (hallintolaki §
28).
Ehdotus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että VTM, kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen jatkaa va.kaupunginjohtajana
8.11.2019 alkaen siihen saakka, kunnes kaupunginjohtajan virkaan
nimetty ottaa tehtävän vastaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Anna-Liisa Juurinen oli esteellinen eikä ollut läsnä asian käsittelyn
ja päätöksenteon aikana (osallisuusjäävi).
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Palvelussuhdelajin muutos / maanmittausinsinöörin toimen muuttaminen viraksi (vakanssinro 511014)
1658/01.01.03/2019
Khall 21.10.2019 § 268 Valmistelu tekninen johtaja Tarja Kuisma puh 040 583 8699
Maanmittausinsinööri (vakanssi no 511014) Marko Nieminen on
tontti-insinöörin virkaa sijaistaessaan huolehtinut tarvittavista toimitusinsinöörin tehtävistä, koska kaupungilla ei ole nykyisin palveluksessaan kiinteistöinsinööriä. Kiinteistöinsinööri on hoitanut toimitukset aiemmin virkatyönään.Va kaupunginjohtaja ei ole esittämässä
täyttölupaa kiinteistöinsinöörin virkaan elinvoimaorganisaatiosta päätettäessä.
Ilman pätevää virkahenkilöä toimitusinsinöörin työpanos olisi ostettava maanmittauslaitokselta. Toimituksiin tarvittava työpanos on riippuvainen toimituksen laajuudesta.
Tontinmuodostuksen ja tonttituotannon sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kaupungilla on toimitusinsinöörin tehtävään tarvittavan
pätevyysvaatimuksen täyttävä insinööri.
Toimitusinsinöörin pätevyysvaatimukset on määritelty Kiinteistönmuodostamislain 2 luvun 5 §:ssä seuraavasti:
”Toimitusinsinöörinä voi olla Maanmittauslaitoksen palveluksessa
virkasuhteessa oleva tehtävään soveltuvan maanmittauksen tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri ja ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut
insinööri tai teknikko sekä kunnan asemakaava-alueella kunnan palveluksessa virkasuhteessa oleva kiinteistöinsinööri ja edellä tarkoitetun tutkinnon suorittanut insinööri tai teknikko, jos kunta kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä
asemakaava-alueella. …”
Jotta tarvittavat toimitukset voidaan hoitaa keskeytyksettä kaupungin
omana toimintana, on maanmittausinsinöörin toimi muutettava kiinteistönmuodostamislain 2 luvun 5 §:n edellyttämällä tavalla virkatehtäväksi.
Palvelussuhteen lajin muuttamiseen on saatu maanmittausinsinööri
Marko Niemisen suostumus.
Ehdotus

Va.kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää muuttaa maanmittausinsinöörin toimen
(vakanssinro 511014) maanmittausinsinöörin viraksi 1.11.2019 alkaen esittelyosassa esitetyin perustein.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kuhmoisten avohoidon fysioterapeutin 50 % toimen (vakanssi 361410) täyttölupa
1228/01.01.00/2019
Sote 18.09.2019 § 78

Valmistelija: osastonhoitaja Paula Kauppinen, puh. 050 564 9729
Fysioterapeutin 50 % toimi, vakanssi 361410
Tulosalue: Terveyspalvelut
Tulosyksikkö: Vastaanottopalvelut
Kustannuspaikka: Avohoito Kuhmoinen
Fysioterapeutin 50 % toimi vapautunut irtisanoutumisen vuoksi. Toimen täyttäminen on perusteltua, koska kuntoutuspalveluiden säilyttäminen avokuntoutuksena on tärkeää niin ennaltaehkäisevästi kuin
akuuttitilanteissakin. Monissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa fysioterapeuttinen ohjaus on ensisijaista, sen avulla voidaan mm. vähentää
lääkärikäyntejä ja estää ongelmien pitkittymistä.
Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus on n. 20 000 euroa/
vuosi.

Ehdotus

Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kunnanhallitukselle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen edelleen Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyttölupa fysioterapeutin
50 % toimelle (vakanssi 361410) myönnetään.
Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 21.10.2019 § 269
Va.kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen puh 040 747 7736
Kuhmoisten kunnanhallitus on myöntänyt avohoidon fysioterapeutin
50 %:n toimen täyttöluvan kokouksessaan 15.10.2019 § 215.
Ehdotus

Va.kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Kuhmoisten avohoidon fysioterapeutin 50 %:n toimen (vakanssinro 361410) täyttöluvan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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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: 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 269
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät : 261, 267, 268
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: 261, 267, 268
Jämsän kaupunginhallitus
Keskuskatu 17
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

