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Kuhmoisten kunta

5/2019

Pöytäkirja
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Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Läsnä

Malin Kimmo
Hellstén Henna
Järvenpää Juha
Launonen Kari
Manninen Susanna
Sarvala Silmu
Sumioinen Jarkko
Korppila Minna
Kankkunen Martti
Hattunen Kati
Luukkanen Sanna

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kvalt:n pj
kvalt:n I vpj
kvalt:n II vpj
hallintojohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Heusala Anne

kunnanjohtaja

Muu

Kuikka Marjo

vs. sivistystoimenjohtaja klo 17.00 - 17.20

Käsitellyt asiat
§ 48 - 63
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Allekirjoitukset
Kimmo Malin
puheenjohtaja

Sanna Luukkanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Kuhmoisissa ____ / ____ 2019

Henna Hellstén
pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
21.3.2019 kunnan internetsivuilla

Pöytäkirjan tarkastajat:

Juha Järvenpää
pöytäkirjan tarkastaja

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 48

5/2019

11.03.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall § 48

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

80

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 49

5/2019

81

11.03.2019

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Khall § 49

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Henna Hellsténin ja Juha Järvenpään.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 50

5/2019

82

11.03.2019

Kokouksen työjärjestys
Khall § 50

Hallintosäännön 16 luvun 15 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 16 luvun 16 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen
kokouskutsun mukana jaetun esityslistan lisäksi seuraavan lisäasian:
63: Kuhmoisten kunnan liittyminen Kuntaliiton USO-verkostoon kaudelle 2019 - 2020
Vs. sivistystoimenjohtaja Marjo Kuikka saapui kokoukseen asioihin
55 - 57 liittyen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
Rakennuslautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§8
§ 51

5/2019

83

14.02.2019
11.03.2019

Poikkeamispäätös / Markku Kettunen
Rakltk § 8

Valmistelija: rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453
Markku Kettunen hakee poikkeamisoikeutta loma-asunnon laajentamiseen yleiskaavamääräyksen etäisyysvaatimuksesta rantaviivaan.
Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä 291-410-35-19. Kiinteistön
pinta-ala on 2000 m2. Paikka sijoittuu Isojärven Kiviselällä olevan Kiviniemen eteläkärkeen.
Rakennuspaikka on yleiskaavan mukainen RA-rakennuspaikka.
Kiinteistölle on rakennettu jo ennestään 38 k-m2 suuruinen saunarakennus, 19,5 k-m2 suuruinen liiteri, 23 k-m2 suuruinen autotalli ja 73
k-m2 suuruinen loma-asunto. Loma-asuntoa on tarkoitus laajentaa
39 k-m2 verran. Olemassa oleva loma-asunto on tontin muodon
vuoksi sijoitettu reilun 10 m päähän rannasta. Laajennus tulisi olemaan 10 m päässä rannasta. Laajennuksen osalle on tehty rakennuksen rakentamisen yhteydessä muuri, jonka sisälle haettava laajennus tulisi.
Yleiskaavan mukaisen RA-määräyksen mukaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Rakennuspaikan
kokonaisrakennusoikeus on 250 k-m2. Laajennuksen jälkeen rakennusten yhteispinta-alaksi tulee 192,5 k-m2.
Hakija perustelee hanketta seuraavasti: ”Lomarakennuksen käytön
kannalta tarpeelliset tilat sisältävä laajennus halutaan sijoittaa nykyisen rakennuksen betonimuurilla rajatun pation paikalle, jolloin nurkka sijoittuu 10 m:n päähän rantaviivasta kuten vanhan osan terassin
luoteisnurkka nykyisinkin. Nykyisen arkkitehtonisesti korkeatasoisen
rakennuksen julkisivut halutaan säilyttää ennallaan, jolloin laajentaminen muualle kuin suunniteltuun paikkaan ei olisi mahdollista rakennuksen arkkitehtonisten arvojen siitä kärsimättä”.
Keskeisinä vaikutuksina hakija esittää: ”Laajennus sijoitettuna olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuvaksi ja rakennuksen vanhaa
arkkitehtuuria toistavaksi tekee siitä mahdollisimman huomaamattoman ja muodostaa vanhan osan kanssa ehjän kokonaisuuden. Laajennuksen ja rannan välillä on puustoa, jonka taakse nykyisen rakennuksen tapaan luonnonmukaisin sävyin käsitelty uusi osa sulautuu osaksi jo vakiintunutta rantamaisemaa”.
Poikkeamisen johdosta ympäröivien maa-alueiden omistaja on kuultu. Tämä katsotaan riittäväksi MRL 173 §:n mukaiseksi kuulemiseksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeamisesta päättää kunta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
Rakennuslautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§8
§ 51

5/2019

84

14.02.2019
11.03.2019

Kartta alueesta, yleiskaavakartta, yleiskaavamääräykset ja asemapiirros ovat erillisenä liitteenä.
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta antaa kunnanhallitukselle puoltavan lausunnon poikkeamisasiassa.
Perustelut: Olemassa olevan rakennuksen vuoksi laajentaminen
muualle kuin haettuun kohtaan ei olisi järkevää. Hakija on toimittanut
rakennuksesta valokuvia, minkä perusteella rakennus on arkkitehtonisesti suunniteltu erittäin hyvin ympäristöön soveltuvaksi. Laajennuksen julkisivun tulee olla olemassa olevan rakennuksen mukainen.
Nykyisen rakennuksen sijainti on noin 10 metriä rannasta, eikä laajentamisen katsota olevan ympäristöä turmeleva hyvän suunnittelun
ansiosta. Laajennuksen kohdalla on jo nyt korkea muuri, jonka vuoksi muutos nykyiseen tilanteeseen nähden jää hyvin vähäiseksi.
Kiinteistön rakennusoikeus ei ylity rakentamisen johdosta.
Osallisilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Hankkeesta ei poikkeaman vuoksi aiheudu haittaa ympäristölle, eikä
alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se myöskään vaikeuta
kaavan toteutumista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 51

Sijaintipaikkaa osoittava kartta sekä asemapiirros ovat liitteenä 1.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Markku
Kettuselle luvan loma-asunnon laajentamiseen poiketen yleiskaavamääräyksen etäisyysvaatimuksesta rantaviivaan. Rakennuspaikka
sijaitsee kiinteistöllä 291-410-35-19. Kiinteistön pinta-ala on
2000 m2. Paikka sijoittuu Isojärven Kiviselällä olevan Kiviniemen eteläkärkeen.
Perustelut: Olemassa olevan rakennuksen vuoksi laajentaminen
muualle kuin haettuun kohtaan ei olisi järkevää. Hakija on toimittanut
rakennuksesta valokuvia, minkä perusteella rakennus on arkkitehtonisesti suunniteltu erittäin hyvin ympäristöön soveltuvaksi. Laajennuksen julkisivun tulee olla olemassa olevan rakennuksen mukainen. Nykyisen rakennuksen sijainti on noin 10 metriä rannasta, eikä
laajentamisen katsota olevan ympäristöä turmeleva hyvän suunnittelun ansiosta. Laajennuksen kohdalla on jo nyt korkea muuri, jonka
vuoksi muutos nykyiseen tilanteeseen nähden jää hyvin vähäiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

Rakennuslautakunta
Kunnanhallitus

§8
§ 51
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Kiinteistön rakennusoikeus ei ylity rakentamisen johdosta. Osallisilla
ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Hankkeesta ei poikkeaman vuoksi aiheudu haittaa ympäristölle, eikä
alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se myöskään vaikeuta
kaavan toteutumista.
Päätöslomake on liitteenä 2. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

Jakelu

Markku Kettunen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rakennuslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kartta ja asemapiirros / Markku Kettunen
Poikkeamispäätös / Markku Kettunen

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 52

5/2019

86

11.03.2019

Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan
Khall § 52

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimisto pyytää kunnanhallitusta nimeämään asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet ja
heille riittävän määrän varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon, että heillä olisi kokemusta
ja näkemystä sosiaalitoimesta sekä nuorison parissa toimimisesta.
Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan heidän mahdollinen esteellisyytensä niin, ettei kutsunnanalaisissa ole
heidän lähisukulaisiaan.
Kuhmoisten kutsuntatilaisuus järjestetään yhdessä Jämsän kanssa.
Jämsässä on kaksi tilaisuutta, jossa jälkimmäisessä on osa jämsäläisiä ja Kuhmoisten kutsunnanalaiset asevelvolliset. Kutsuntatilaisuus järjestetään torstaina 10.10.2019 klo 9.00 alkaen osoitteessa:
Seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, Jämsä.
Vuonna 2018 kutsuntalautakunnan jäsenenä Kuhmoisten kunnasta
on toiminut Silmu Sarvala ja varalla Henna Hellstén.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kutsuntalautakuntaan jäsenen ja tälle yhden varajäsenen.
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan jäseneksi Silmu Sarvalan ja varajäseneksi Henna Hellsténin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keski-Suomen aluetoimisto

Kuhmoisten kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 53

5/2019
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11.03.2019

Vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen
Khall § 53

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.2.2019 § 41 asettanut vuoden
2019 vaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan.
Vaalilautakunnan varajäseneksi valittu Risto Ojala on ilmoittanut olevansa eduskuntavaalien ehdokkaana.
Vaalilain 15 §:n mukaan ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan
varajäsenen Risto Ojalan tilalle eduskuntavaalien vaalilautakuntaan
(ei koske europarlamenttivaaleja).
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä vaalilautakunnan varajäseneksi Risto Ojalan tilalle eduskuntavaalien vaalilautakuntaan Pertti
Keskisen.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pertti Keskinen

Kuhmoisten kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 21
§ 54

5/2019
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05.03.2019
11.03.2019

Virkasuhteen päättäminen / Jaana Hartus
Sivltk § 21

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh. 040 18 22 402
Jaana Hartus on 21.2.2019 tulleella sähköpostilla irtisanoutunut Yhtenäiskoulun rehtorin virasta niin, että viimeinen virkasuhdepäivä on
31.3.2019.
Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 7. luvun 10 §:n mukaan yhtenäiskoulun rehtorin valinnasta päättää kunnanhallitus. 7. luvun 20
§:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää yksittäistapauksissa se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen, ellei laissa, virka- ja työehtosopimuksessa tai muussa
säännössä ole toisin määrätty. Yhtenäiskoulun rehtorille eron myöntää siten kunnanhallitus.
Kunnanhallitus on ottanut 10.6.2013 päätöksellään Jaana Hartuksen
yhtenäiskoulun rehtoriksi ja hänen virantoimituksensa on alkanut
1.8.2013.
Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 10 § 1 mom:n mukaan virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä. Lain 40 § 2 mom 2 kohdan mukaan viranhaltijan irtisanoessa
virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta. 3. mom:n mukaan irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä,
jolloin irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Koska Jaana
Hartuksen virkasuhde on kestänyt yli viisi vuotta, on hänen irtisanomisaikansa yksi kuukausi. Irtisanomisaika tulee kuluneeksi umpeen
23.3.2019.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää Jaana Hartukselle eron yhtenäiskoulun
rehtorin virasta. Viimeinen virkasuhdepäivä on 23.3.2019.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Khall § 54

Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jaana Hartus
Sivistyslautakunta

Kuhmoisten kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 22
§ 55

5/2019

89

05.03.2019
11.03.2019

Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttölupa ja viran haettavaksi julistaminen
Sivltk § 22

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402
Kuhmoisten yhtenäiskoulun rehtori Jaana Hartus on irtisanoutunut
virastaan 21.2.2019. Koska Hartuksen virkasuhde on kestänyt yli viisi vuotta, on hänen irtisanomisaikansa kunnallisen viranhaltijalain 40
§:n 2 mom 2 kohdan mukaan yksi kuukausi. Viimeinen virkasuhdepäivä on 23.3.2019.
Jaana Hartukselle on myönnetty virkavapaus rehtorin virasta ajalle
1.8.2018 - 31.7.2019. Tälle ajalle hänelle on valittu viransijainen,
jonka palvelussuhteen päättymispäivä on 31.7.2019.
Perusopetuslain (628/1998) 37 §:n mukaan jokaisella koululla ja lukiolain (629/1998) 30 §:n mukaan jokaisella oppilaitoksella tulee olla
toiminnasta vastaava rehtori. Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät
valtioneuvoston asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaan. Kuhmoisten
kunnan hallintosäännön 7. luvun 10 §:n mukaan yhtenäiskoulun rehtorin valitsee kunnanhallitus. Rehtorin viran julistaa haettavaksi niin
ikään kunnanhallitus (7 luvun 8 §).
Rehtorin avointa virkaa hoitaa viransijainen 31.7.2019 saakka.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että yhtenäiskoulun rehtorin virka täytetään toistaiseksi
1.8.2019 alkaen ja virka julistetaan haettavaksi kevään 2019 aikana.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Khall § 55

Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus nimeää yhtenäiskoulun rehtorin virantäyttöä valmistelevan työryhmän, joka toimii myös haastattelutyöryhmänä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti nimetä yhtenäiskoulun rehtorin virantäyttöä
valmistelevaan työryhmään jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kimmo Malinin, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ilkka Säynätjoen, kunnanjohtaja Anne Heusalan ja vs. sivistystoimenjohtaja Marjo Kuikan.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta

Kuhmoisten kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 10
§ 56

5/2019

90

13.02.2019
11.03.2019

Koulukuraattorin toimen perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen
Sivltk § 10

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, jatkossa OHL) 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjä vastaa opetuksessa olevien oppilaiden
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. OHL 7 §:n mukaan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan
opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla:
1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa;
2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja
psyykkisiä valmiuksia.
Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon
ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005)
6 §:n mukainen kelpoisuus. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on
oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla
on mainitun lain 3 §:n mukainen kelpoisuus sekä psykologin palveluja. Kuhmoisissa koulukuraattoripalvelu on ostettu ostopalveluna.
Kuhmoisissa vastaavan kuraattorin työpanos on hankittu Jämsästä
ostopalveluna. Kuluneen lukuvuoden ajan Kuhmoisissa on toiminut
tilapäinen koulukuraattori kolmena työpäivänä viikossa. Koulukuraattoriresurssi on jaettu perusopetuksen ja lukion kesken.
Koulukuraattoriresurssi on jaettu perusopetuksen ja lukion kesken.
Koska kuraattoripalvelu on opetuksen järjestäjälle lakisääteinen tehtävä, on kuraattorin toimi perustettava. Talousarvioon 2019 on varattu resurssoinnin edellyttämä määräraha. Tilapäiselle koulukuraattorille kuluvan lukuvuoden osalta maksettava tehtäväkohtainen palkka
on ollut 3.100 euroa kuukaudessa. Kuhmoisten kunnan KVTES:n
mukaisten palkkojen määrittelyssä on käytetty vertailua Jämsän
kaupungin vastaavien työnimikkeiden tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
Jämsän kaupungilla työskentelevän koulukuraattorin tehtäväkohtainen palkka on 3.015,11 euroa kuukaudessa.
Kunnanhallitus on päättänyt (31.3.2014 §75), että jokaiseen kunnan
vapautuvaan virkaan ja toimeen tulee pyytää kunnanhallitukselta
täyttölupa. Jotta perustettavaan toimeen voidaan pyytää ohjeistuksen mukainen täyttölupa, tulee kyseinen toimi olla perustettuna.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tulosalueelle Yhtenäiskoulu perustetaan koulukuraattorin toimi ja että kunnanhallitus myöntää toimelle täyttöluvan.
Koulukuraattorin viikkotyöaika on 60 %. Koulukuraattorin tehtäväkohtainen palkka on 3.000 euroa kuukaudessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 10
§ 56

5/2019
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13.02.2019
11.03.2019

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Khall § 56

Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta

Kuhmoisten kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 23
§ 57

5/2019
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05.03.2019
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Kahden kunnallisen perhepäivähoitajan toimen täyttöluvat ajalle 1.4.2019 - 31.7.2020
Sivltk

Valmistelija: varhaiskasvatuksen esimies, puh. 040 485 6453
Kuhmoisten uusi 40-lapsipaikkainen päiväkoti Saukontassu aloittaa
toimintansa 4.3.2019. Päiväkodissa toimii kaksi varhaiskasvatuksen
ryhmää 1 - 6-vuotiaille lapsille. Päiväkodin lisäksi Kuhmoisissa toimii
yksi kunnallinen ja yksi yksityinen perhepäivähoitaja.
Uuden päiväkodin myötä uusia varhaiskasvatushakemuksia on tullut
tavallista enemmän. Uusien sijoitusten jälkeen päiväkodin paikat
täyttyvät. Toimintavuodelle 2019 - 2020 vapautuu vain yksi (1) varhaiskasvatuspaikka kouluun siirtyviltä nykyisiltä esikoululaisilta. Kuhmoisissa asuu tällä hetkellä 16 lasta, jotka ovat syntyneet vuonna
2018. Heidän mahdollinen varhaiskasvatuksen tarpeensa alkaa tulevalla toimikaudella aikavälillä 1.8.2019 - 31.7.2020. On erittäin todennäköistä, että osa lapsista tarvitsee varhaiskasvatuspaikan jo kuluvan vuoden aikana.
Kuhmoisissa kirjoilla olevat 2013 - 2018 syntyneet lapset
Syntymävuosi tyttöjä
poikia
yhteensä
2013
1
2
3
2014
5
7
12
2015
7
5
12
2016
8
8
16
2017
1
4
5
2018
6
9
15
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 5 §:n mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lain 4 §:n mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä
päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Sivistystoimenjohtaja katsoo, että kunnan tulee voida tarjota perheille ja lapsille vaihtoehtoista varhaiskasvatusta päiväkodin rinnalla. On lapsen
edun mukaista huomioida hänen yksilölliset tarpeensa sekä kunnan
mahdollisuudet vastata iän ja kehitystason vaatimuksiin monipuolisilla varhaiskasvatusratkaisuilla.
Perhepäivähoitajan peruspalkka on 2161,72 €/kk. Toimiin on varattu
määrärahat varhaiskasvatuksen talousarviossa.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvat kahdelle kunnalliselle perhepäivähoitajan toimelle määräajaksi aikavälille 1.4.2019 –
31.7.2020. Toimet laitetaan haettavaksi kevään 2019 aikana ja ne
täytetään varhaiskasvatustarpeen ilmetessä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

5/2019
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Kuhmoisten vuodeosaston 10:n sairaanhoitajan toimen ja tehpan lähihoitajan toimen
täyttöluvat
Khall § 58

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kokouksessaan 13.2.2019 § 17
Kuhmoisten kunnanhallitukselle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen Jämsän kaupunginhallitukselle, että täyttöluvat myönnetään
- sairaanhoitajan toimelle (vakanssi 342006)
- lähihoitajan toimelle (vakanssi 342021).
Vakanssien täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuhteissa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille.
Sairaanhoitajan toimi: Sairaanhoitajan toimi vapautuu irtisanoutumisen vuoksi. Toimelle tarvitaan täyttölupa, koska toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan ja akuutin sairaanhoidollisen osaamisen tarve on
lisääntynyt. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus on n. 43
000 euroa/vuosi.
Lähihoitajan toimi: Lähihoitajan toimi on vapautunut irtisanoutumisen
vuoksi. Toimelle tarvitaan täyttölupa, koska toiminta jatkuu. Hoitohenkilökuntamitoitus on 0,6 eikä mitoitusta voi tästä alittaa. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus on n. 36.000 euroa/vuosi.
Kunnanhallitus on todennut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa
seuraavaa: Jokaiseen kunnassa vapautuvaan vakituiseen virkaan ja
toimeen tulee pyytää kunnanhallitukselta täyttölupa. Täyttölupaesityksessä tulee olla perustelut tehtävän edelleen täyttämiselle sekä
sille, onko tehtävät tarpeellista täyttää kokoaikaisena ja vakituisena.
Täyttölupa tulee pyytää hyvissä ajoin ennen tehtävän laittamista
avoimeksi ja hakua ei saa tehdä ennen kunnanhallituksen antamaa
täyttölupaa. Kuhmoisten kunnanhallitus edellyttää myös, että Jämsän kaupunki pyytää Kuhmoisten kunnanhallitukselta lausunnon
Kuhmoisten kunnan alueella olevien sosiaali- ja terveystoimen tehtävien täyttämiseen edellä mainituin perustein.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle luvan em. vakanssien täyttämiseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuhmoisten kunnan aloite UPM Kymmene Oyj:n omistaman Arvajankosken
vedenottamon padon purkamisesta
Khall § 59

Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932
Arvajan koskireitti sijaitsee Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin alueella. Reitti saa alkunsa Isojärvestä ja laskee Päijänteen Arvajanlahteen. Reitin pituus on noin 19 kilometriä ja se sisältää yhteensä kahdeksan koskialuetta. Koskialueista Arvajankosken vedenottamon pato on viimeinen jäljellä oleva patorakennelma ennen reitin päättymistä Päijänteeseen.
Lähes kaikki Arvajanreitin vesialueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon ja ne on suojeltu vesilain ja koskiensuojelulain perusteella, lukuun ottamatta Heikjärveä, Kinnasjärveä, Salmijärveä ja Alasinta.
Lisäksi osa ranta-alueista kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Rantojensuojeluohjelma-alueiden suojelu on toteutettu
12 yksityisenä luonnonsuojelualueena sekä Kuhmoisten puolella sisävesien rantayleiskaavalla. Rantojensuojeluohjelman tavoitteena
on, että päätöksessä todetut alueet säilytetään luonnonmukaisina ja
kokonaan rakentamattomina. Rantojensuojeluohjelman yhtenä valintakriteerinä monimuotoisuuden, luonnontilaisuuden ja harvinaisuuden lisäksi ovat myös maisemalliset arvot. Koskiensuojelulaki turvaa
Arvajanreitin koskien säilymisen luonnontilaisina.
Arvajankoski on viimeinen kahlittu koski Arvajanreitillä. Koski on padottu aikoinaan UPM Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan vedenottamoa varten. Vuodesta 2015 on tehdas ottanut tarvitsemansa veden
Päijänteen Tiirinselän syvänteistä ja näin patorakennelma pumppaamoineen on jäänyt tarpeettomaksi.
Patorakennelma estää taimenkalojen nousun kutemaan eikä padon
reunassa oleva kalatie toimi luontaisen padottoman väylän tavoin
varsinkaan matalan veden aikana. Isojärven lähtevän reitin vedenlaatu on erinomainen ja kirkasvetinen ja Arvajan reitti on tärkeä virtakutuisten kalojen, erityisesti taimenen, lisääntymisalue. Arvajanreitillä on Etelä- ja Keski-Päijänteen merkittävimmät koskialueet, joihin
taimenilla padon purkamisen jälkeen olisi entistä parempi vaellusmahdollisuus kutemaan. Lisäksi reitillä on matkailullista merkitystä
muun muassa luontomatkailun osalta.
Elinvoimajaosto käsitteli kokouksessaan 20.2.2019 aloitteen jättämistä Arvajanreitillä olevan Arvajankosken vedenottamon padon
purkamisesta. Elinvoimajaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää lähestyä UPM Kymmene Oyj:tä aloitteella, jossa
esitetään, että UPM Kymmene Oyj ryhtyy toimenpiteisiin ja purkaa
kustannuksellaan tarpeettomaksi jääneen Arvajanreitillä sijaitsevan
Arvajankosken vedenottamon padon. Padon purkaminen olisi merkittävä alueellinen ympäristöteko, mikä mahdollistaisi virtakutuisten
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kalojen nousun lisääntymisalueilleen ja näin virtakutuisen järvikalakannan elvyttäminen olisi mahdollista entistä paremmin. Lisäksi reitillä on matkailullista merkitystä.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää UPM Kymmene Oyj:lle yllä olevan aloitteen Arvajanreitillä olevan Arvajankosken vedenottamon padon purkamisesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jorma Fagerroosin kirjelmä
Khall § 60

Jorma Fagerroos on lähestynyt Kuhmoisten kuntaa 19.2.2019 päivätyllä (liite 3) kirjelmällä, jossa hän on muun muassa vaatinut Kuhmoisten kunnalta hänelle aiheutuneen vahingon korvaamista tarkemmin määrittelemättömällä summalla.
Kuhmoisten kunta on aikaisemmilla päätöksillään todennut, että
kunta ei ole asiassa korvausvelvollinen eikä kirjelmässä tuoda esiin
mitään sellaista uutta, joka antaisi aiheen arvioida asiaa toisin. Asia
kuuluu pääasialliselta sisällöltään yleisessä tuomioistuimessa ratkaistavaksi. Halutessaan kirjelmän laatijalla on mahdollisuus saattaa
asia vireille siviiliprosessissa.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Kuhmoisten
kunta ei ole kirjelmässä mainitussa asiassa korvausvelvollinen eikä
kirjelmä anna aihetta muihinkaan toimenpiteisiin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Jorma Fagerroos

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Khall § 61

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa
seuraavia asioita:
- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita eikä
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen-, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- sivistyslautakunta 13.2.2019
- § 14: Talousarvion käyttösuunnitelma
- rakennuslautakunta 14.2.2019
- § 5: Talousarvion käyttösuunnitelma
- tekninen lautakunta 19.2.2019
- viranhaltijapäätökset: hallintojohtaja 3 - 5, kehittämisasiamies
1-3
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätökset
tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muut asiat
Khall § 62

Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että kunnat ja alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyvät vähintään kerran
vuodessa kehittämiskeskustelun, jossa käsitellään kuntien alueidenkäytön kehittämiseen ja suunnitteluun, vireillä oleviin merkittäviin
kaava-asioihin ja kuntien ja alueellisen ELY-keskuksen yhteistyöhön
liittyviä kysymyksiä. Kehityskeskustelut on tarkoitettu kaavoituksesta
ja rakennusvalvonnasta luottamushenkilöille ja virkamiehille. Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin yhteinen kehittämiskeskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 19.3.2019 klo 9.00 alkaen. Kehittämiskeskusteluun osallistuu viranhaltijoiden lisäksi kunnanhallituksen
jäsen Henna Hellstén.
Päijänteen Virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous
järjestetään keskiviikkona 10.4.2019 klo 13 alkaen Padasjoella. Vuosikokoukseen osallistuu Kuhmoisten kunnan edustajana kunnanhallituksen jäsen Juha Järvenpää.
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Kuhmoisten kunnan liittyminen Kuntaliiton USO-verkostoon kaudelle 2019 - 2020
Khall § 63

Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660
Kuntaliiton ja FCG:n hallinnoima "USO Uuden sukupolven organisaatiot" on osallistujakuntien, Kuntaliiton sekä sidosryhmien yhteistä
kehittämistoimintaa, joka toteutetaan verkostoprojektina. USO toimii
alustana kuntien väliselle vertaiskehittämiselle ja tarjoaa kunnille kokemus- ja tutkimustietoa sekä konsultointitukea ensisijaisena kohteenaan kuntien poliittinen ja ammatillinen johto.
USO-verkoston toimintaan sisältyvät neljä vuosittaista teema- ja vertaisseminaaria, kuntakohtaisen lähtötilanneanalyysin laatiminen, lähtötilanneanalyysiin perustuva lähtötilannedialogi kunnan, Kuntaliiton
ja FCG:n edustajien kanssa sekä kauden aikana viisi kunnalle räätälöityä kehittämistyöpajaa. USO-verkoston kautta voidaan saada kunnan käyttöön kehittämis- sekä konsultointiresurssia, joka on kunnan
tarpeisiin räätälöity ja yksittäisiä resurssointeja huomattavasti kustannustehokkaampi. Kunnat ovat hyödyntäneet USO:n kehittämisresurssia sekä verkostokokemuksia mm. strategian uudistamiseen ja
toimeenpanoon, johtamisjärjestelmän ja palvelujen organisoinnin kehittämiseen sekä luottamushenkilö- ja viranhaltijatyöskentelyn kehittämiseen.
USO-verkosto on toiminut jo kahdeksan vuoden ajan ja projektin
aloittamisen jälkeen mukana on ollut yhteensä 62 erikokoista kuntaa. USO-verkostossa mukana ovat olleet mm. Jyväskylä, Viitasaari,
Järvenpää, Kokkola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Nivala, Oulu, Pori, Rautavaara, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Tornio, Tuusula sekä Vantaa.
Kaudelle 2019 - 2020 mukaan on lähtenyt naapurikunnista Kangasala.
USO5-verkosto aloittaa toimintansa 1.1.2019 ja verkoston toimii
vuodet 2019 - 2020, jonka jälkeen kunta tekee päätöksen mahdollisesta jatkosta. USO-verkoston teemat vuosille 2019 - 2020 ovat:
1) Ennakoiva ja tiedolla johdettu kunta
2) Kukoistava kunta
3) Resurssiälykäs kunta
USO5-verkostoon liittymisestä on tehty Kuhmoisten kunnalle tarjous.
Kuntakohtainen vuosimaksu Kuhmoisten kunnalle on 9.000 euroa
(+ alv) vuodessa.
Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuhmoisten
kunta liittyy USO-verkostoon vuosille 2019 - 2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 48 - 50, 59, 61 - 62
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 52 - 58, 60, 63
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Kuhmoisten kunnanhallitus
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
puhelin
020 638 3100
sähköposti kirjaamo@kuhmoinen.fi
Pykälät: 52 - 58, 60, 63
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13110 HÄMEENLINNA
puhelin
029 564 2200 (vaihde)
telekopio
029 564 2269
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
Hallintovalitus

pykälät:
pykälät: 51

valitusaika 30 pv
valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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