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Työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 17.02.2020 § 38
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

Kaupunginhallitus hyväksyi työjärjestyksen seuraavilla muutoksilla:
- Lisälistalta käsiteltiin § 48 Veteraanien suunnistuksen
MM-kilpailujen hakeminen Jämsään.
- Jämsän Terveys Oy / konserniohjaus yhtiökokousedustajalle
-pykälä käsiteltiin viimeisenä asiana ( § 49).
Kokouksen alussa (klo 17.00-18.40) kuultiin Jämsän Terveys Oy:n
ajankohtaiskatsaus ja paikalla olivat
- Pihlajalinna Oy:n toimitusjohtaja Joni Aaltonen,
- Jämsän Terveys Oy:n toimitusjohtaja Teija Kulmala,
- asiantuntijana sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtaja Erkki
Kainulainen ja
- Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäsen Tommi Tapiainen.
Jämsän Retki-Veikot ry:n edustaja Joonas Nurminen alusti
veteraanien suunnistuksen MM-kisahakemuksesta (klo 18.4419.20).
Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä talousjohtaja Ari
Luostarinen.
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Oikaisuvaatimus / kaupunginhallituksen päätös 9.12.2019 § 310 / kaupungin johtoryhmän palkkojen tarkistaminen
Khall
Valmistelu kaupunginjohtaja Hanna Helaste puh 0400 742 751, henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykoski puh 040 748 7992
Kaupunginhallituksen päätöksestä 9.12.2019 § 310 on tehty oikaisuvaatimus, jonka ovat toimittaneet Jouni Kotiaho, Jyrki Niittymaa,
Jukka Haaparanta, Tuula Peltonen, Pekka Kataja, Esko Järvenpää
ja Eero Koskela.
Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa (saapunut 7.1.2020), joten se tulee käsitellä.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että Jämsän kaupunginhallitus oikaisee ja muuttaa päätöksensä vääriin tietoihin perustuneena, ylittäneenä myös toimivaltansa, päätöksen perustuvana virheelliseen lain
soveltamiseen ja päätöksen olleen muutoinkin lain ja hallintosäännön vastainen. Lisäksi vaaditaan johtoryhmän ylisuurten palkankorotusten perumista.
Oikaisuvaatimus liitteineen on esityslistan ohessa.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan muuttamaan ja oikaisemaan puheena oleva päätös seuraavin perustein:
1) vääriin tietoihin perustuneena
Vastauksena väitteeseen todetaan, että johdon palkat ovat määritelty kunnallisessa yleisessä (KVTES) ja kunnallisessa teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS). Esimiesten ja alaisten
tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa
nähden. Esimiesasemassa olevan tehtäväkohtainen palkan pitää olla pääsääntöisesti olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa
(KVTES II luku Palkkaus 9 §). Yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyerät jaetaan sopimusalojen allekirjoituspöytäkirjojen mukaisesti.
Yleiskorotukset ovat pakollisia ja ne maksetaan kaikille sopimusalojen työntekijöille. Järjestelyerien määrä lasketaan ko. sopimusalan
piiriin kuuluvien palkkasummasta. Johtoryhmän palkkasumma on
mukana tässä summassa ja järjestelyerä on ohjattu neuvoteltavaksi
kaikille muille esim. palkkausjärjestelmän uudistaminen (tva).
Palveluissa tapahtunut rakenteellinen muutos (ulkoistaminen v.
2010 ja 2015) huomioiden työn määrä ei ole vähentynyt. Sopimuksella järjestettäviin palveluihin liittyy aina runsaasti neuvotteluja ja
valvontaa. Työn vaativuutta ovat lisänneet sopimusten hallinta, sopimusjuridiikka ja ulkoisen toimijan valvonta. Kaupungilla on järjestä-
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misvastuu sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun ohjeistamana va. kaupunginjohtaja perusti työryhmän hallintosäännön 25§:ssä mainittujen
johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden kokonaispalkan tason
korjaamiseksi. Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 17.6.2019
§184 työryhmään edustajakseen kaupunginhallituksen jäsenen Ulla
Patrosen. Lisäksi ryhmään kuuluivat JUKO ry:n pääluottamusmies
Päivi Noppari ja henkilöstöpäällikkö. Ammattijärjestön edustaja oli
mukana työryhmätyöskentelyssä ja työntekijäjärjestön mukaan palkankorotuksiin on oikeutus. Työryhmä kokoontui neljä (4) kertaa tarkastellen verrokkikuntien, KT:n ja tilastokeskuksen palkkojen tilastoja. Verrokkikunnat valikoituivat asukasmäärän ja samankaltaisen
teollisuuden perusteella, Äänekoski ja Valkeakoski ovat olleet verrokkikuntina muulloinkin. Työryhmä käsitteli monipuolisesti kaupungissa tapahtuneita muutoksia, joiden vetäjinä johtoryhmän jäsenet
ovat toimineet. Verrokkikuntien tehtävänimikkeet ja - sisällöt ovat
erilaisia. Työryhmän käytössä ei ollut verrokkikuntien tehtäväkuvauksia, joten syvempää tehtävien vertailua ei ole voitu tehdä.
Kaupunginhallitus on käsitellyt johtavien viranhaltijoiden palkkausasiaa keväästä 2019 alkaen useita kertoja keskusteluasiana kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä sekä iltakoulussa
7.10.2019. Iltakoulun aiheena oli palkkaus, jossa käytiin palkkauksen perusteet läpi sekä työryhmän ehdotus johtoryhmän palkoista.
Iltakoulusta saatiin ohjeistus johtoryhmän palkkojen tarkistamisen
etenemisestä myöhempään päätöksentekoon. Iltakouluun osallistui
myös pääluottamusmiehiä.
Kaupunginhallituksella on päätöstä tehdessään ollut laaja tieto
asiasta ja valmistelun taustoista. Kaupunginhallituksen päätös ei perustu vääriin tietoihin.
2) kaupunginhallituksen toimivallan ylityksenä sekä lain ja hallintosäännön vastaisena
Vastauksena väitteeseen todetaan, että hallintosäännön 25 §:n kohdan 17 mukaan asia kuuluu kaupunginhallituksen tehtäviin ja toimivaltaan.
Talousjohtajan palkkaa on tarkistettu useaan kertaan määräaikaisilla
viranhaltijapäätöksillä, joihin kaupunginhallitus ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan ja palkan tarkistukset on näin ollen hyväksytty. Kaupunginhallitus 17.06.2019 § 184 on tarkistanut talousjohtajan palkkaa ja todennut päätöksessään, että talousjohtajan tehtäväkohtaiseen palkkaan tehdään pysyvä tasokorotus yhdessä muiden hallintosäännön 25 §:ssä mainittujen johtavien viranhaltijoiden palkkojen
mahdollisen tasokorotuksen yhteydessä.
Oikaisuvaatimuksen perusteluissa esiin otettu kaupunginjohtajan
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palkka-asia ei liity kyseessä olevaan päätökseen eikä päätöksellä
ole osoitettu palkankorotusta kaupunginjohtajalle.
Kaupunginhallitus ei ole päätöstä tehdessään toiminut vastoin lakia
ja hallintosääntöä tai ylittänyt toimivaltaansa.
3) virheelliseen lain soveltamiseen perustuneena
Vastauksena todetaan, että henkilöstön edustaja on osallistunut
asian valmisteluun edellä mainituin tavoin. Lisäksi pääluottamusmiehet ovat kirjelmöineet palkkatoimikunnalle pyytäen perehtymään
kaikkien hallintokuntien johtajien, päälliköiden ja esimiesten mukaan
lukien johtoryhmän palkkoihin. Pääluottamusmiehet toteavat, että
ko. ammattiryhmien palkkojen tarkastelu on ajoittain vaikeaa, kun
aletaan vertailemaan toisessa tehtävässä/hallintokunnassa vastaavia vaatimuksella olevien tehtävien palkkoja. Usein vastaan tule tilanne, että virka-asemassa seuraavan johtajan palkka jäisi huonommaksi. Pääluottamusmiehet toteavat, että kaupungin tulee olla edelleen hyvä, kilpailukykyinen ja houkutteleva työnantaja. Kaupunki tarvitsee ammattitaitoisia ja hyviä työntekijöitä, vääristynyt palkkakehitys voi olla tälle yksi iso este.
Koska kaikkien ammattialojen palkkojen uudelleen (TS palkkojen rakennemuutos ja toimistoalan tehtäväkohtaiset palkat) tarkastelu on
tehty, on myös kohtuullista tarkistaa johdon palkkoja. Jämsän kaupungin tulee olla myös johdon henkilöiden palkkojen osalta kilpailukykyinen.
Kaupunginhallitus ei ole päätöstä tehdessään soveltanut virheellisesti lakia.
Hallintolain 34 § mukaisesti asianosaiselle tulee järjestää kuuleminen, mikäli oikaisuvaatimuksella vaaditaan päätöstä muutettavaksi
asianosaisen vahingoksi. Kuulemistilaisuus on järjestetty 10.2.2020.
Asianosaisten lisäksi kuulemistilaisuuteen on osallistunut pääluottamusmies. Kuulemistilaisuuden muistio ja asiassa annetut kirjalliset
vastaukset ovat esityslistan liitteenä.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25, § 51
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
1.

Päätös

Kaupunginhallitus hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen seliteosan mukaisin perustein.

Keskustelun kuluessa esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:
1.
Kaupunginhallituksen hylkää oikaisuvaatimuksen seliteosan
mukaisilla perusteilla.
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Oikaisuvaatimuksen esille tuoman tarkoituksenmukaisuusnäkökohdan vuoksi kaupunginhallitus oikaisee päätöstään seuraavasti:
Johtoryhmän palkankorotusten vuoden 2022 osuus perutaan.
Liikelaitosjohtajan palkankorotus oikaistaan työryhmän esitykseen jaettuna vuosille 2020 ja 2021.
Vuoden 2021 palkankorotus ei koske vuonna 2020 keväällä
valittavaa sosiaali- ja terveysjohtajaa.
Vuoden 2022 palkantarkastukset valmistellaan vuonna 2021
organisaatiouudistuksen valmistuessa.

Jukka Haaparanta ilmoitti olevansa jäävi eikä ollut läsnä asian
käsittelyn aikana (osallisuusjäävi). Paikalla oli asian käsittelyn ajan
varajäsen Eila Sahala (klo 19.20-19.55).
Auli Korhonen ja Ari Luostarinen ilmoittivat olevansa jäävejä eivätkä
olleet läsnä asian käsittelyn aikana (osallisuusjäävi, klo 19.2019.55).
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi kaupunginjohtaja.
Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
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Yleishallinto-toimialan talousarvion 2019 määrärahojen ylitykset ja alitukset
1714/02.06.01/2019
Khall 17.02.2020 § 40
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.11.2018 talousarvion vuodelle
2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 sekä investointiohjelman vuosille 2019-2022. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on
noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 3.12.2018 § 254. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 7.5.2019 § 17.
Esityslistan liitteessä on toteumavertailu tulosaluetasolla tehtyyn talousarvioon muutoksineen 1.1.-31.12.2019. Huomattavaa on, että
tulos ei ole lopullinen, koska mm. käyttöomaisuuden poistot eivät ole
järjestelmässä vielä lopullisessa muodossaan esityslistan lähtöön
mennessä. Selvitys toteutumasta esityslistan liitteessä.
Kokonaisuutena yleishallinnon toimiala on pysynyt hyvin talousarvion rajoissa. Pieniä ylityksiä on ainoastaan pienten tulosalueiden
kaupunginvaltuuston, vaalien ja tarkastuslautakunnan määrärahoissa sekä hankintatoimessa, joka sekin johtuu toiminnan muutoksesta
siten, että Jämsän Terveys Oy lopetti hankinnan kaupungilta.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Jämsän kaupungin hallintosääntö § 2 ja § 25; Talousarvion ja -suunnitelman sitovuusohjeet vuodelle 2019
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen yleishallinnon menojen ja
tulojen toteutuman ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tulosaluetason ylitykset yleishallinnon tulosalueilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toimitilatyöryhmän perustaminen
Khall
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Jämsän kaupungilla on kuntaliitoksen jälkeen ollut toiminnassa toimitilaryhmä, jonka tehtävänä on ollut ylimääräisten ja epäkuranttien
toimitilojen järjestely ja myynti. Lisäksi kaupungilla on toiminut sisäilmatyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut terveellisten työskentelytilojen
varmistaminen henkilöstölle. Sisäilmatyöryhmä toimii edelleen moniammatillisena työryhmänä tarvittaessa.
Toimitilaryhmään kuului kaksi (2) luottamushenkilöä. Sen toiminta
on lakannut 31.12.2017, jonka jälkeen tehtävää on hoidettu viranhaltijatyönä. Toimitilaryhmän perustaminen on käynyt uudelleen
ajankohtaiseksi, koska kaupungin organisaatio on hajautettu
toiminnoiltaan ympäri kaupunkia. Kustannuksia syntyy paitsi tilojen
vuokrista, myös ylimääräisten toimitilojen ylläpidosta, ja
"transaktiokuluina" mm. ylimääräisten palaverien järjestämisestä ja
kulkemisesta eri toimipisteiden välillä.
Toimitilaryhmän tehtävänä on valmistella kartoitus ja yhteenveto
kaupungin kiinteistöistä ja muista toimitiloista sekä arvioida niiden
niiden kunnostus- ja saneeraustarpeista. Lisäksi nimetään purettavat kiinteistöt ja tehdään aikatauluehdotukset eri toimenpiteille. Toimenpiteet kytketään maankäyttöön ja kaavoitukseen ja muuhun
kaupungin kehittämiseen. Lisäksi tehtävänä on tehdä esitys Jämsän
kaupunkikonsernin tilojen hyödyntämisestä ja tilojen käytön tehostamisesta huomioiden palvelukeskusten tarpeet.
Jämsän kaupungilla on edelleen liikaa toimitiloja, jotka ovat usein
hankalasti saavutettavissa ja nykyiseen palvelutuotantoon ja -tarpeeseen nähden vanhanaikaisia tai muuten sopimattomia. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on strategisena tavoitteena palvelutuotannossa käyttämättömien tai epäkurnttien tilojen realisointi.
Toimintojen sijoittelu rationaalisesti on kesken. Samaan aikaan on
tapahtumassa kaupungin tulopohjan huomattava kaventuminen. Tehokkuusvaatimukset osaltaan vaativat tuotantotilojen allokointia ja
tarkempien strategisten linjausten tekemistä. Nämä linjaukset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Jämsän kaupungin hallintosääntö 2 § ja § 25
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää asettaa toimitilaryhmän, jonka tehtävänä
on:
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1. valmistella kartoitus kaupungin kiinteistöistä ja muista toimitiloista sekä tehdä arvio niiden kunnosta ja saneeraustarpeista.
2. nimetä purettavat kiinteistöt ja tehdä aikatauluehdotukset eri toimenpiteille. Toimenpiteet kytketään maankäyttöön ja kaavoitukseen ja muuhun kaupungin kehittämiseen.
3. tehdä esitys Jämsän kaupunkikonsernin tilojen hyödyntämisestä ja tilojen käytön tehostamisesta huomioiden palvelukeskusten
tarpeet.
Kaupunginhallitus päättää
1. nimetä toimitilaryhmään elinvoimajohtajan, talousjohtajan,
henkilöstön edustajaksi työsuojeluvaltuutetun ja
kiinteistöpäällikön, joka toimii työryhmän koollekutsujana,
2. nimetä toimitilaryhmään kaksi luottamushenkilöjäsentä,
3. että kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua työryhmän kokouksiin niin halutessaan.
Työryhmä ottaa itselleen sihteerin. Työryhmän toimikausi on
31.5.2021 asti.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin kuitenkin siten muutettuna, että
toimitilaryhmään nimetään kolme (3) luottamushenkilöjäsentä ja että
työryhmän tulee valita ne kiinteistöt, joiden lämmitys voidaan
perustellusti lopettaa.
Työryhmään nimettiin Jorma Poti, Mika Kyrö ja Pekka Laaksonen.
Varalle nimettiin Lotta Ahola.
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Sosiaali-ja terveysjohtajan rekrytoinnin käynnistäminen
1872/01.01.00/2020
Khall 17.02.2020 § 42
Valmistelija hallintojohtaja Auli Korhonen puh 040 557 2146
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.12.2019 § 311 myöntää
täyttöluvan sosiaali- ja terveysjohtajan (vakanssi nro 300001) avoimeen virkaan. Kaupunginhallitus päätti edustajistaan rekrytointia
varten perustettavaan työryhmään. Työryhmässä ovat kaupunginjohtajan lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti, kaupunginhallituksen jäsenet Lotta Ahola ja Pekka Laaksonen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Peltonen.
Perustuslain mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä
koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykyyn,
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta
tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.
Hallintosäännön 48 pykälän mukaan viran tai toimen täyttävä viranomainen vahvistaa ao. tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset, ellei erityislainsäädännössä ole muuta säädetty tai määrätty.
Toimivalta sosiaali- ja terveysjohtajan viran täyttämisessä on kaupunginhallituksella. Virantäyttöpäätös perustuu aina ansiovertailuun.
Hakuilmoitus julkaistaan käytössä olevan Laura–rekrytointijärjestelmän lisäksi muissa sähköisissä kanavissa mm. Kuntarekry, Kuntalehti, Oikotie ja Monster, sosiaalisessa mediassa mm. LinkedIn ja
muut sosiaalisen median kanavat. Printtilehdissä Aamulehti ja Keskisuomalainen julkaistaan heräteilmoitukset.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 51: Kaupunginhallitus valitsee toimialajohtajat.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
1. sosiaali- ja terveysjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään viiden vuoden työkokemus kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon esimies- ja johtamistehtävistä. Vahva johtamistaito, yhteistyökyky, hyvät viestintätaidot sekä innostus sosiaali- ja terveystoimen kehittämiseen ovat etusijalle asetettavia henkilökohtai-
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sia ominaisuuksia.
Lisäansioita ovat:
- kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamisesta ja
muutosjohtamisesta
- työkokemus muista julkisyhteisöistä ja yksityisistä palvelujen
tuottajista
- sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun
lain (817/2015) mukainen kelpoisuus kunta-alan hallinto- ja talousosaaminen

Päätös

2.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:in mukaiset.

3.

Rekrytointityöryhmän tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle esitys haastatteluun kutsuttavista, suorittaa haastattelut sekä
tehdä kaupunginhallitukselle ehdotus valittavasta viranhaltijasta. Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen ja henkilöstöpäällikkö
Maarit Mäntykoski nimetään työryhmään asiantuntijajäseninä.

4.

Hakuaika on 21.2. - 9.3.2020

5.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tekonurmikentän sijainti
1883/10.03.01/2020
Khall 17.02.2020 § 43
Valmistelu hallintojohtaja Auli Korhonen puh 040 557 2146,
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki puh 040 571 6556
Tekonurmikentän rakentamisesta on tehty useita kuntalaisaloitteita
jo vuoden 2014 aikana. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
27.11.2017 (§ 81) talousarviota käsitellessään investointiohjelman,
jossa tekonurmea on esitetty rakennettavaksi Paunuun jäähallin
päätynurmikentälle. Ennen valtuuston päätöstä on tekonurmikentän
sijaintivaihtoehdoista tehty selvitys, jonka jälkeen tehtyyn linjaukseen
ei ole tullut oleellisia muutoksia.
Kaupungin talousarviossa on vuodelle 2022 investointiosassa varattu tekonurmikentälle 500.000 €. Hanke on sidottu valtionosuuteen,
jota on arvioitu saatavan 170.000 €. Mikäli hanke aikaistuu tai muuttuu, se on käsiteltävä talousarvion muutoksena kaupunginvaltuustossa. Talousarvion muutokset on ajoitettu kesäkuun valtuuston kokoukseen.
Jämsänkosken Ilves ry seurana on sitoutunut hankkeen eteenpäin
viemiseen. Tekonurmikentän rakentamiseen on tarkoitus hakea
ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston hankerahoitusta. Hakemus tulee jättää 31.3.2020 mennessä.
Hankerahoituksen osuus investoinnista on 75 % ja seuran omavastuuosuus 25 %, jonka tulee olla yksityistä rahaa. Mikäli tekonurmikentän rakentaminen menee seurahankkeena ELY -keskuksessa läpi, niin sen poistuu kaupungin investointisuunnitelmasta. Sen jälkeen kaupungin tulee tehdä uusi kustannuslaskelma hankkeeseen
liittyvistä kaupungin velvoitteista.
Jämsän sivistyslautakunta on käsitellyt tekonurmikentän sijaintivaihtoehtoja kokouksessaan 29.2.2017 (§ 93). Tarkastelun alla oli tuolloin Myllymäen hiekkakenttä, Vitikkalan koulun alakenttä, Jaatilanrinteen lähivirkistysalueen hiekkakenttä, jäähallin päätynurmikenttä
Paunussa, Jukka Virtasen pallokenttä, Maauimalan hiekkakenttä,
Mäntykallion koulun alakenttä (nykyinen Jämsänkosken yhtenäiskoulun alakenttä) ja Pappilan kenttä Paunussa.
Sivistyslautakunta päätyi esittämään tekonurmen sijaintipaikaksi jäähallin päätynurmikenttää Paunussa lähinnä kentän keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden vuoksi. Tekonurmikenttä täydentäisi
myös Paunun urheilupuiston palveluja. Kentän välittömässä läheisyydessä olevat Paunun huoltorakennuksen sekä Jämsänjoen yhtenäiskoulun pukuhuone- ja pesutilat on todettu riittäviksi tekonurmikentän käyttäjiä ajatellen.
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Jämsänkosken Ilveksen jalkapallojaosto puoltaa tekonurmikentän
rakentamispaikaksi Paunun urheilupuistoa. Kannanottonsa mukaan
tekonurmikenttä tulisi sijoittaa Jämsänjoen yhtenäiskoulun ja
Jäähallin välissä olevan huonokuntoisen luonnonnurmikentän tilalle.
Tällöin tekonurmikenttä palvelee myös koululiikuntaa.
Tekonurmen käyttö on mahdollista 45 viikkoa vuodessa, nurmikenttä
16 - 20 viikkoa. Tekonurmen tuntimääräiselle käytölle ei ole ylärajaa
kuten nurmikentillä. Nurmikentän kunnossapidon kustannus on vuodessa n. 9.000 euroa, tekonurmen n. 3.000 €/vuosi (Palloliiton tekonurmiopas). Tekonurmea voidaan käyttää jalkapallon lisäksi muidenkin liikuntalajien harrastamiseen (esim. pesäpallo). Kenttää voivat
hyödyntää paikallisten jalkapallo- ja pesäpalloharrastajien lisäksi
koulut oppilaiden liikunnan-opetuksen järjestämisessä.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25 kohta 1) johtaa kaupunkikonsernia ja kaupungin
strategista kehittämistä, elinkeinopolitiikkaa sekä kaupungin taloutta
ja hallintoa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy tekonurmikentän sijoituspaikaksi Paunun jäähallin päätynurmikentän. Ennen suunnittelun aloittamista on
tehtävä selvitys maaperän kunnosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Piritta Rantanen poistui klo 20.06.
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Kaupunginjohtajan katsaus
1822/00.01.02/2020
Khall 17.02.2020 § 44
Valmistelu kaupunginjohtaja Hanna Helaste puh 400 742 751
Kaupunginjohtaja tiedottaa kaupunginhallitukselle ajankohtaisista
asioista.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25: Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja
kaupungin strategista kehittämistä, elinkeinopolitiikkaa sekä
kaupungin taloutta ja hallintoa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunjohtajan katsauksen
ajankohtaisiin asioihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 10.2.2020
76/00.02.00/2017
Khall 17.02.2020 § 45
Valmistelu hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh 040 765 0364
Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston päätösten
laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano.
Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksensa 10.2.2020 ja käsitellyt
pykälät 1-13. Valtuusto teki päätöksensä seuraavista asioista:
- Himoksen kylpylähanke / aiesopimuksen sisältämän määräajan
jatkaminen
- Sosiaalipäivystyksen erityislainsaadännön mukaisten asioiden
toimivallan delegoinnin päivittäminen / hallintosäännön
täydentäminen
- Vastaukset tehtyihin valtuustoaloitteisiin ( 8 kpl)
Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
1.
2.

Julkisten esityslistojen jakaminen valtuutetuille (Jyrki Kokko +
viisi (5) allekirjoittajaa
Hulevesimaksuista luopuminen, perittyjen hulevesimaksujen
palauttaminen ja hulevesijärjestelmän kestävän ja
oikeudenmukaisen kehittämisen ja rahoittamisen
selvittäminen (Jouni Kotiaho + 17 allekirjoittajaa)

Kuntalain 96 §:ssä on todettu valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta seuraavaa: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi".
Toimivalta:
Hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston
10.2.2020 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.
Kaupunginhallitus päättää, että valtuuston kokouksessa jätettyjen
valtuustoaloitteiden osalta valmisteluvastuu on seuraavasti:
1. Hallintojohtaja
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

17.02.2020

3/2020

17

Jämsän kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 46

3/2020

17.02.2020

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Khall 17.02.2020 § 46
Pöytäkirjat
28.01.2020 Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos
29.01.2020 Sosiaali-ja terveyslautakunta
30.01.2020 Sivistyslautakunta

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 17.02.2020 § 47
Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat kokousaikataulut:
02.03.2020
16.03.2020
30.03.2020
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Veteraanien suunnistuksen MM-kilpailujen hakeminen Jämsään
1884/00.01.02/2020
Khall 17.02.2020 § 48
Valmistelu kaupunginjohtaja Hanna Helaste puh 0400 742 751
Kansainvälinen Suunnistusliitto IOF hakee vuoden 2023 veteraanien
MM-kisojen järjestäjää. Suomen suunnistusliitto (SSL) on tiedustellut
suomalaisten suunnistusseurojen kiinnostusta toimia MM kilpailujen
järjestäjänä 2023. Jämsän Retkiveikot ry on käsitellyt asiaa ja päättänyt hakea kilpailuja Jämsään, mikäli Jämsän kaupunki sitoutuu tukemaan kilpailua. Kilpailualueeksi on tarkoitus esittää Himosta ympäristöineen.
Veteraanien suunnistuksen MM kilpailuissa juostaan sarjat H/D 35 –
90 vuotiaat. Kilpailuihin osallistuu vuosittain 3000 – 5000 suunnistajaa ja kilpailut kestävät kahdeksan päivää. Finaalimatkoja on kolme
(sprintti, keskimatka ja pitkä matka), lisäksi on kaksi karsintaa ja
kaksi välipäivää. Yhteensä näistä tulee seitsemän - kahdeksan vuorokauden majoitusviipymä. Samassa yhteydessä on järjestettävissä
lapsille, nuorille ja 21-sarjoille kansallisia kilpailuja. Yhteensä osallistujamäärä voi olla n. 4000-6000, mistä tulee yli 30 000 vuorokauden
majoitusvuorokauden kokonaisuus alueelle. Veteraanien MM-kisat
ovat kilpailijoille myös lomamatka, joiden yhteydessä käytetään majoituksen lisäksi muita palveluja, mikä lisää tapahtuman matkailutuloa perinteisiin suunnistuskilpailuihin verrattuna.
Hakemukset kilpailun järjestämiseksi tulee tehdä kansalliseen liittoon helmikuun 2020 aikana. Hakemisen edellytyksenä on kaupungin sitoutuminen. SSL valitsee suomalaisista seuroista mahdollisen
järjestäjän ja tekee kansainväliselle suunnistusliitolle hakemuksen
kilpailujen järjestämisestä Suomessa. IOF tekee päätöksen mille hakijamaista kilpailut myönnetään huhtikuussa 2020 Pietarissa.
Hakijalle on eduksi, jos:
-

tapahtumapaikka on kohtuullisen matkan päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalta (esim 1-3h ajomatka),
alue on kiinnostava myös turismin näkökulmasta ja sieltä
löytyy riittävä majoituskapasiteetti,
hakijalla on edellytykset saada alueensa kaupungilta tai kunnalta taloudellista tukea tapahtuman järjestämiseen,
hakija on ansioitunut isojen suunnistustapahtumien järjestäjä ja alueelta löytyy hyvät suunnistusmaastot veteraanien
MM-kisojen näkökulmasta.

Jämsän kaupungin kannalta kilpailun järjestäminen Himoksessa tuo
merkittävää lisäarvoa kaupungille sekä julkisuuden, tunnettuuden,
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että matkailutulon näkökulmasta.
Jämsän Retkiveikot ry on neuvotellut sitoumuksista paikallisten yrittäjien kanssa ja tulee hakemaan kilpailuja, mikäli Jämsän kaupunki
sitoutuu tukemaan tapahtuman järjestämistä 65 000 € IOF maksun
osalta ja antamaan järjestelytukea mm. kilpailukeskusten rakentamiseen. Mikäli Suomen suunnistusliiton ja Jämsän Retkiveikot ry:n hakemus menestyvät, Jämsän kaupungin kanssa neuvotellaan erikseen yhteistyösopimus, jossa sovitaan tapahtuman taloudellisesta
tuesta, järjestelytuesta sekä kaupungin saamasta näkyvyydestä tapahtuman yhteydessä.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen toimivalta
Ehdotus

Kaupunginjohtaja
Jämsän kaupunki sitoutuu tukemaan Jämsän Retkiveikot ry:tä veteraanien suunnistuksen vuoden 2023 MM:n järjestämisessä 65 000 €
järjestämismaksun osalta.
Mikäli Jämsän hakemus menestyy, Jämsän kaupunki ja Jämsän
Retkiveikot ry valmistelevat erikseen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan tapahtuman taloudellisen tuen kokonaisuudesta, järjestelytuesta sekä Jämsän kaupungin saamasta näkyvyydestä tapahtuman
yhteydessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Jämsän Terveys Oy /konserniohjeistus yhtiökokousedustajalle
875/00.01.02/2018
Khall 17.02.2020 § 49
Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.
Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty
Jämsän kaupungin hallintosäännössä. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja valvonnasta. Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja.
Jämsän Terveys Oy on Jämsän kaupungin osakkuusyhteisö, kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49 %:a. Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös
näissä yhteisöissä.
Käyttäessään omistajaohjausta kaupunki ottaa huomioon kutakin
yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien
yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien
säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi
kirjallisesti konsernijohdolle.
Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokous pidetään 20.2.2020 klo 15.00
Jämsän kaupungin Jokilaakson sairaalan kokoushuoneessa. Käsittelyssä on yhtiöjärjestyksen mukaiset tilinpäätöskokouksen normaalit asiat. Jämsän kaupunginhallitus on valinnut yhtiökokousedustajakseen sote toimialajohtaja Erkki Kainulaisen (§33 19.2.2018)
Jämsän Terveys Oy:n toimintakertomuksen kohdassa Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on maininta: "Jämsän kaupunki on haastanut yhtiön palvelusopimusta koskevassa asiassa käräjäoikeuteen. Riita-asia koskee palvelusopimuksen mukaista hinnantarkistusehtoa ja vuosihintaa 2018. Näkemysero kiinteän vuosihinnan määräytymisestä on tilinpäätöstilanteessa tilikausilta 2018 ja
2019 yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on muita
saamisia Jämsän kaupungilta yhteensä 2,0 miljoonaa euroa liittyen
erikoissairaanhoidon kasvaneisiin kustannuksiin ja ikäihmisten palveluiden lisääntyneisiin viranomaisvaatimuksiin."
Asia on tullut vireille 7.2.2019 ja haaste annettu 12.2.2019 Keski-Suomen käräjäoikeudessa (diaarinumerolla L 19/2539). Kyseisen
palveluhinnan sopimusta suurempi tulojen kirjaus tilinpäätökseen aiheuttaa tilikauden 2019 tuloksen vääristymän. Yhtiökokousedustaa
ohjeistetaan vaatimaan kyseisen kohdan korjausta tilinpäätöskerto-
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mukseen ja vaatimaan yhtiön korjaavan kyseisen virheen kirjanpidossaan. Lisäksi yhtiökokousedustajaa velvoitetaan ohjeistamaan
yhtiön toimivaa johtoa siitä, että yhteisyrityksen asialliseen
yhteistoimintaan ei saatavien kuittaus kuulu. Vastasaatavan kuittaamisen perusedellytykset ovat saatavan riidattomuus, saatavan
yhteismitallisuus ja että saatava on erääntynyt.
Myöskään edellisessä vuoden 2019 yhtiökokouksessa Jämsän kaupungin edustaja ei ole hyväksynyt Jämsän Terveys Oy:n
tilinpäätöstä vuodelta 2018. Jämsän kaupunki on selkeästi esittänyt
eriävän kantansa jo aiemmin vuoden 2018 palvelusopimuksen
hintaan ja vaatii, että yhteisyhtiö noudattaa sopimusta kaikilta
osiltaan.
Kaupunginhallitus on edellyttänyt jo aiemmin, että yhtiö maksaa
Jämsän kaupungille laskuista kuittaamansa maksuerät palveluhinnan korjaamiseksi.
Toimivalta, johon päätös perustuu
Jämsän kaupungin hallintosääntö 4. luku
Ehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa konserniohjeen yhtiökokousedustajlle, että vastuuvapautta ei Jämsän Terveys Oy.lle myönnetä esittelytekstissä mainituilla perusteilla.
Jämsän Terveys Oy:tä vaaditaan korjaamaan tilinpäätöstään ja toimintakertomustaan vuodelta 2019 siltä osin, kuin se koskee Jämsän
kaupungin vuoden 2018 palvelusopimuksen maksua sekä muita
Jämsän kaupungilta kuitattuja eriä.
Kaupunginhallitus päättää lisäksi ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
muilla keskustelujen pohjalta mahdollisesti nousevilla asioilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Sanna Rajala ilmoitti olevansa jäävi ja poistui klo 20.53
(palvelussuhdejäävi).
Lisäksi kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa niin,
että hallituksesta eroavan Veli-Markku Niemisen tilalle esitetään
kaupunginjohtaja Hanna Helastetta.
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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: 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 43, 48
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: 43, 48
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

Jämsän kaupunki

Pöytäkirja
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Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät: 39
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

