
 
  

JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään Jämi Areenalla perjantaina 27.4.2018 alkaen kello 19.00. 
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

22 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
24 § Jämin Hiihtotunneli Oy:n pääomalaina 
25 § Sopimus Kiina-yhteistyöstä Satakunnan Ammattikorkeakoulun, 
Satakuntaliiton ja kuntien välillä,  
26 § Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark 
27 § Jämijärven kunnan ja Attendo Oy:n välinen yhteistyösopimus 
28 § Jämijärven kunnan ja Attendo Oy:n välinen kauppakirja 
29 § Talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2018 
30 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan valinta edesmenneen Anneli 
Kujansuun tilalle 
31§ Luottamushenkilöiden valinta edesmenneen Anneli Kujansuun 
tilalle/kunnanvaltuuston valinta 
32 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat 
33 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 

 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa torstaina 3.5.2018 kello 9.00 - 11.00. 
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Alarotu Antti 
Gallen-Kallela Hilkka 
Jokela Satu 
Karppinen Antero 
Koivumäki Anu 
Koivunen Josefiina 
Kotaoja Kristiina 
Leponiemi Seppo                      varajäsen 
Leppihalme Matti 
Salminen Mikko                        Matti Leppihalmeen varajäsen 
                                                 § 24 osalta 
Lähteenmäki Antti 
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Rudenberg Erkki 
Seppälä Olli 
Sorvali Timo 
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Mäkelä Pentti 
Lehmussalmi Riina 
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Kirsi Virtanen                kunnanjohtaja 
 
 
 

 §§ 22 - 34 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Matti Leppihalme    Josefiina Koivunen      Kirsi Virtanen  
                                24 §:n osalta 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
Kunnanvirasto 02.05.2018 
Allekirjoitukset 

 
 
Antti Alarotu                         Riku Vallila 

 Paikka ja pvm 

Kunnanvirasto  03.05.2018 
Virka-asema  Allekirjoitus 

Kunnanjohtaja 
 
                                              Kirsi Virtanen 



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 27.04.2018         26
_________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 
 
22 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
 
Ehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

19.04.2018 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –
lehdessä 23.04.2018. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.04.2018.  

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

   
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
 _____ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
23 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
Ehdotus:  Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Alarotu ja Riku 

Vallila. 
 
 _____ 
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  Kunnanhallitus 91 § 23.04.2018 

 

24 § JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N PÄÄOMALAINA 

 

KH 91 § Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitus hakee Jämijärven kunnalta 100.000 
euron pääomalainaa. Rahoitusta haetaan mm. erääntyneen velan 
pois maksamiseksi. 

 
Pääomalainaa haetaan seuraavin ehdoin:   

 
1. Pääoma, korko tai muu hyvitys maksetaan yhtiön purkautuessa tai 
konkurssissa muita velkoja huonommalla etuoikeudella. 
2. Pääomalainalle ei ole määrätty eräpäivää. 
3. Pääoma saadaan palauttaa muutoin vain siltä osin kuin yhtiön 
vapaan oman pääoman määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan 
tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. 
4. Korkoa tai muuta hyvitystä saadaan maksaa vain yhtiön vapaan 
oman pääoman puitteissa. Korkoa maksetaan lainalle 6 kk:n euriborin 
suuruisena, mikäli yhtiön tulos nostaa vapaan oman pääoman 
määrää vähintään vastaavalla summalla. Korko maksetaan vuosittain 
tilinpäätöksen perusteella. 
5. Yhtiö ei anna vakuutta lainan pääoman taikka koron tai muun 
hyvityksen maksamisesta. 

 
Kunta ei saa kuntalain 129§:n mukaan vaarantaa kykyään hoitaa sille 
laissa määrättyjä tehtäviä myöntämällä lainoja, takauksia tai 
vakuuksia. Lain henki on nimenomaan minimoida kuntaan 
kohdistuvia taloudellisia riskejä. Kunnan riskien hallinnan kannalta 
Jämin Hiihtotunneli Oy:n taloudellisen tilanteen kunnalle aiheuttama 
riski on huomattavasti suurempi, ellei Jämin Hiihtotunneli Oy maksa 
erääntynyttä velkaa pois kuin se, että kunta antaa yhtiölle sen 
pyytämän pääomalainan, jolla yhtiö mm. maksaa erääntyneen velan. 

 
Ehdotus: Jämijärven kunnanhallitus ehdottaa Jämijärven kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle pääomalainan 
asiaselostuksessa mainituin ehdoin. 

   
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ---- 
KV 24 § 
 

Valtuutetun varajäsen Seppo Leponiemi ehdotti valtuutettu Erkki 
Rudenbergin kannattamana, että kunnanhallituksen ehdotusta ei 
hyväksytä.  
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 Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu 
päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä. 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka 
kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, 
jotka kannattavat Seppo Leponiemen ehdotusta, vastaavat ”EI”. 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ”JAA” äänestivät: Alarotu 
Antti, Gallen-Kallela Hilkka, Jokela Satu, Karppinen Antero, 
Koivumäki Anu, Koivunen Josefiina, Lähteenmäki Antti, 
Mansikkamäki Raimo, Huhtaniemi Jarmo, Salminen Mikko, Seppälä 
Olli, Sorvali Timo. Uusi-Rasi Ari, Vallila Riku. ”EI” äänestivät 
Leponiemi Seppo, Rudenberg Erkki. 

 
 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 ”JAA” –ääntä ja 

2 ”EI” –ääntä. 
 
Päätös:  Kunnanvaltuusto päätti myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 

pääomalainan asiaselostuksessa mainituin ehdoin. 
 
 Kristiina Kotaoja ja Matti Leppihalme poistuivat kokouksesta tämän 

asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. 
 
 Josefiina Koivunen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajan. 
 
 Mikko Salminen toimi Matti Leppihalmeen varajäsenenä tämän asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajan. 
. 
 Seppo Leponiemi ja Erkki Rudenberg jättivät suullisen eriävän 

mielipiteen. 
 
 _____ 
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  Kunnanhallitus  93 § 23.04.2018 
 
 
 

25 § SOPIMUS KIINA-YHTEISTYÖSTÄ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN, 
SATAKUNTALIITON JA KUNTIEN VÄLILLÄ 

 
KH 93 § Satakunnan ammattikorkeakoulu on toimittanut 

yhteistyösopimusluonnoksen, jossa määritellään Kiina-yhteistyön 
periaatteet sopimuskumppanien välillä. Yhteistyön tavoitteena on 
tehostaa Kiinaan, erityisesti Changzhoun kaupunkiin sekä Jiansu 
provinssin alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, löytää Kiinasta 
investoijia Satakuntaan matkailu- ja muilla elinkeinoelämän sektoreilla 
sekä auttaa satakuntalaisia yrityksiä löytämään Kiinan kasvava 
markkina.  

 
Sopimuksen piiriin kuuluvat toimenpiteet: tiedonhankintaa Kiinassa, 
alustavia markkinaselvityksiä, tapaamisten järjestelyjä Kiinassa, 
neuvotteluja eri osapuolten kanssa sekä yhteydenpitoa osapuolten 
kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Satakuntaan kohdistuvien 
investointien etsiminen, matkailuun liittyvä leirikoulutoiminnan 
edistäminen ja käytännön toimenpiteet Kiinassa sekä Satakunnan 
maakunnan ja Changzhoun kaupungin välisen ystävyysaluetoiminnan 
käytännön asioissa avustaminen. 

 
Jämi on Satakunnan matkailualueiden yksi kärkikohteita ja jo 
aloittanut kiinalaismatkailun ja kiinalaisten investorimahdollisuuksien 
tunnustelun. Tätä on tehty kunnan ja Jämin yrittäjien yhteistyönä ja 
myös kunnan, yrittäjien ja Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä 
muun toimijatahon yhteistyönä. Luonnoksen mukainen sopimuksen 
kokonaiskustannus on 30.000 euroa. Tästä Jämijärven osuus on 
5.000 euroa / vuosi. Muiden osuudet ovat: Satakuntaliitto 12.000 
euroa, Porin kaupunki 8.000 euroa, Kokemäen kaupunki 5.000 euroa. 
Mikäli sopimukseen liittyy muita kuntia, pienenee kustannusten jako-
osuus.  

 
Ehdotettu yhteistyö on kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä ja 
vahvistamista tukevaa. 

 
Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa tälle sopimukselle. Sitä 
varten haetaan määräraha elinkeinotoimen kustannuspaikalle 
kunnanvaltuustolta. Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen 
lopettaminen vähentää elinkeinotoimen kiinteää vuosikustannusta 
aiemmilta vuosilta. Jämijärvi ostaa yritysten tarvitsemat palvelut 
Kankaanpään kaupungilta aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti.  
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Sopimusluonnos on liitteenä 93.1 

 
Ehdotus: Jämijärven kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 

hyväksyttäväksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen 
yhteistyösopimuksen siten, että asetetaan seuraavat tavoitteet 
yhteistyölle sekä maksujärjestelyn käytännön toimintaperiaate, jotka 
molemmat voidaan kirjata esimerkiksi sopimukseen mukaan 
otettavaan liitteeseen. Samalla kunnanhallitus ehdottaa 
kunnanvaltuustolle merkittäväksi määrärahan talousarvioon 
sopimuksen mukaiselle Kiina-yhteistyölle. 

 
Puitesopimuksen tavoitteet Jämijärven osalta: 
 

 vähintään yhdestä kahteen vuosittaista kiinalaisten 
yritysten ja/tai investorien ryhmää tutustumassa Jämijärven 
luontomatkailualueen investointimahdollisuuksiin (esim. 
luontomatkailun kehittämisen infra majoituksen ja 
aktiviteettien osalta, uudet palvelut kuten leirikoulutoiminta). 

 vähintään kolme vuosittaista Jämijärven 
luontomatkailualueeseen tähtäävää direct invest –liidiä 

 vuoden 2020 loppuun mennessä vähintään kaksi 
neuvotteluvaiheeseen edennyttä Jämijärven 
luontomatkailualueeseen kohdistuvaa direct invest -
tapausta 

 
Vuotuisten tavoitteiden toteutumisesta SAMK raportoi Jämijärven 
kunnalle viimeistään 28.2 mennessä. Jos Jämijärven kunta hyväksyy 
raportin, saa SAMK laskutusluvan seuraavan vuoden osuudelle. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ------ 
 
KV 25 § Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen kokouksessa 23.4.2018 

tietoon saatettu Satakuntaliiton maakuntahallituksen 
pöytäkirjanote19.3.2018 § 50 Puitesopimus Kiina-yhteistyön 
toteuttamiseksi. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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  Kunnanhallitus 96 § 23.04.2018  
 

 

26 § LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS GEOPARK  

 
KH 96 § Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -hankkeessa on mukana 

kymmenen kuntaa: Isojoki, Kankaanpää, Jämijärvi, Parkano, Karvia, 
Honkajoki, Siikainen, Karijoki, Kauhajoki ja Kihniö, kolmen 
maakunnan alueella.  
Valmistelua on tehty Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY:jen sekä 
Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan Leader-ryhmien hankkeina.  

 
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alueen pääteemana on suo, 
joka on todettu kansainvälisesti kiinnostavaksi luontoteemaksi ja jolla 
alue erottuu muista Geoparkeista. Alustavina geoalueina hankkeessa 
ovat Lauhanvuoren ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistot, 
Haapakeidas, Hämeenkangas, Alkkianvuori, Kaidatvedet, Susiluola, 
Aitoneva, Käskyvuori. Määrällisesti geokohteita on valittu tässä 
vaiheessa 50 kpl. Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alue hakee 
UNESCOlta kansainvälistä Geopark-statusta. Hakemus jätetään 
2018 marraskuussa, ja se edellyttää alueelta, sen kunnilta ja muilta 
toimijoilta, riittäviä ja pitkäjänteisiä sitoumuksia toiminnan 
organisointiin.  

 
Geoparkin toiminta on luonteeltaan pysyvää, ja siihen sitoudutaan 
vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (arviointi neljän vuoden välein), 
alkuvaiheessa myös hakuvaiheen osalta, eli viideksi ja puoleksi 
vuodeksi. Statuksen hakuprosessi on pitkä, ja päätöksen saaminen 
kestää noin 1,5 vuotta. Sinä aikana on jatkettava kehittämistä ja 
Geopark-valmiuksien luomista, ja hakuprosessin puolivälissä 
toteutetaan varsinainen evaluointi kansainvälisten evaluaattoreiden 
toimesta. Silloin alueen on oltava mahdollisimman pitkälle Geopark-
kelpoinen. Toiminta haun jälkeen ennen statusta: 

 

 Toimintamallin jalkauttaminen 

 Geopark-verkostoituminen ja paikallisyhteistyön kehittäminen 

 Ympäristökasvatus ja Geopark Ranger-koulutus 

 Näkyvyyteen panostaminen edelleen 

 Matkailun kehittäminen, kv-matkailu, aluemarkkinointi 

 Paikallistuotteiden menekin edistäminen, tuotekehityksen 
edistäminen 

 Geokohteiden palvelujen kehittäminen eri kohderyhmille: 
opastustuotteet, pelit 

 Sisällöntuotanto (geologia, luonto, kulttuuriperintö) 

 Paikallisten ihmisten tietoisuuden kasvattaminen 

 Kävijätutkimukset alueella ja kävijäseurannan kehittäminen 
yhteistyössä MH:n kanssa 

 Evaluaattoreiden käynti 
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Seuraavassa on muutamia esimerkinomaisia hankeaihioita, joita 
hakuprosessin aikana voidaan toteuttaa ja siten lisätä 
mahdollisuuksia statuksen saamiseen: 

 

 Geomatkailun kehittäminen 

 Virtuaaliset opastusmuodot (MH:n erillispotti jo olemassa) 

 Opastuskeskusten ja infopisteiden kehittäminen 

 Infran kehittäminen (Vaarinnevankeidas, Kaidatvedet, pidemmät 
reitit) 

 Reittiehdotuksia pyöräilijöille, autoilijoille 

 Ekologisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen kohteisiin 

 Yliopistoyhteistyö (tieteellisten julkaisujen edistäminen) 

 Geokasvatus: pelillistäminen, uusi teknologia 

 Matkailumarkkinointi, paketointi kv-asiakkaille, uudet tuotteet 

 Yritysten kansainvälisyysosaamisen kehittäminen, kielikoulutus, 
opastus englanniksi 

 
Suomessa on tällä hetkellä yksi kansainvälisen statuksen saanut 
Geopark-alue, Rokua UNESCO Global Geopark. UNESCO:n status 
tuo alueelle uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailuun liittyvän 
liiketoiminnan ja aluemarkkinoinnin kautta. Geopark toimii yhteisenä 
kansainvälisenä brändinä, joka tuo niin kansallista kuin 
kansainvälistäkin tunnettavuutta, lisää yhteistyötä sekä alueen sisällä 
että muiden alueiden kanssa saaden aikaan uusia palveluketjuja ja 
tuotteita, kuten Rokualla on jo nähty. Geoparkilla on myönteinen 
vaikutus alueen kuntien elinvoimaan ja yritystoimintaan. Se lisää 
oman alueen arvostusta ja mahdollisuuksia tuoda alueen kulttuuria ja 
elämäntapaa esiin uudella tavalla. Ympäristökasvatuksen kautta 
saadaan kouluille lisää resursseja, omaa ympäristöä koskevaa 
tietoutta ja kansainvälistä toimintaa.  

 
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin hallintomalli on ollut esillä 
19.01.2018 kokoontuneessa hallintomallitiimissä, 16.32018 
kokoontuneessa hankkeen ohjausryhmän kokouksessa sekä 
rahoitusmalli vielä 5.4.2018 kokouksessa, jossa oli mukana alueen 
kuntien kunnallisjohtajat. Hallinnon järjestämisestä ja rahoituksesta 
on erilaisia näkemyksiä, mutta sisällöllinen tahtotila hankkeen 
eteenpäin viemiseksi on olemassa koko alueella. Geopark-alueen 
hallinto on tarkoitus järjestää yhdistysmuotoisesti siten, että 
perustettava yhdistys nojaa alueen Leader-ryhmiltä hankittaviin 
tukipalveluihin. Kunnat, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus sekä 
alueen yritykset osallistuisivat yhdistyksen toimintaan jäseninä. 
Kuntarahoitukseen on esitetty alustavasti kolmea eri porrastusta, 
mutta jatkokeskustelun jälkeen esitys on tarkentunut siten, että 
porrastuksia on enemmän: 
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Rahoittaja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kauhajoki   25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Isojoki   9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Karijoki   6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Kankaanpää   25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Jämijärvi   8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Karvia   10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Honkajoki   7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Siikainen   6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Parkano    15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Kihniö 500 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Metsähallitus   10000 10000 10000 10000 10000 10000 

LUKE   5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Leader 1000             

Yritysten jäsenmaksut (à 100-

150 €) 2500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Kannatusjäsenet 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tavoitellaan Vapolta, liitoilta 

ym.    30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Yhteensä 5000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 

 
Uudessa rahoitusmallissa perusrahoitus on pidetty ennallaan, samoin 
isompien kuntien osuudet. Pienten kuntien osuudet on jaettu 
asukaslukujen suhteessa siten, että niiden yhteenlaskettu osuus 
pieneni 16.000 eurolla. Hankkeen projektipäällikkö pyrkii saamaan 
tämän vähennetyn osuuden esim. Vapon ja maakuntaliittojen kautta. 

 
Vuosittainen perusrahoitustarve on noin 170 000 euroa. 
Perusrahoitusta pyritään käyttämään uusien hankkeiden 
omarahoituksena, joten todellinen vuosibudjetti on muilta 
Geoparkeilta saatujen kokemusten mukaan huomattavasti suurempi, 
yleensä noin kolminkertainen. Perusrahoituksesta vastaisivat kuntien 
lisäksi myös muut toimijat. Yritysten perusmaksu yritetään pitää niin 
pienenä, että osallistuminen on mahdollista myös pienyrityksille. 
Geokohteiden lisäksi markkinointiin ja luontomatkailun kehittämiseen 
liittyvät kiinteästi muut alueen kulttuuri- ja luontomatkailukohteet, 
geotuotteet ja palveluyritykset.  

 
Jämijärven kunnan näkökulmasta kehittämistä on tehtävä, vaikka 
taloudelliset voimavarat ovat niukat. Geopark-alueessa mukana 
oleminen avaa paitsi Jämin alueen toimijoille uudenlaisia liiketoiminta- 
ja markkinointimahdollisuuksia, on tärkeää myös koko seudun 
kannalta. Mukana oleminen on kunnan elinvoimatyötä. Lauhanvuori-
Hämeenkangas -GEOPARK-alue on maailmanlaajuisen 
luontomatkailun kilpailun mittaluokassa pieni ja tarvitsee alueen 
kuntien vahvaa yhteistyötä, jotta jotakin tuloksia voi syntyä. Yksinään 
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GEOPARK-markkinakenttää ei voi saavuttaa mikään alueen kunnista, 
mutta yhteisellä panoksella mahdollisuudet ovat suuremmat.  

 
Geopark- hankkeen projektipäällikkö Terttu Hermansson on ollut 
esittelemässä hanketta Jämijärven kunnanvaltuustolle 5.3.2018. 
Koska rahoitukseen on sitouduttava pitkäjänteisesti, kunnissa 
haettanee lopulliseen sitoutumiseen valtuustojen päätökset. 

 
Kunnallisjohdon kokouksen jälkeen on uutena lisätietona tullut esiin, 
että 16.5. käsitellään Suomen Geopark -toimikunnassa statusta 
hakevien alueiden virallisesti allekirjoitetut aiekirjeet, Letter of Intent, 
jolla alueet ilmoittavat virallisesta halustaan hakea statusta. Tämä 
kirje kulkee Suomen Geopark toimikunnan kautta Suomen UNESCO 
toimikunnalle ja heidän päätöksensä mukaan mahdollisesti edelleen 
UNESCO:lle, jolle tulee toimittaa ennakkotieto kunakin vuonna 
käsittelyyn tulevista hakemuksista 1.7 mennessä. Virallisesti 
allekirjoitettu aiekirje on oltava Suomen Geopark –toimikunnassa 
viimeistään 4.5., jotta alue pääsee hakuprosessiin tavoitteidensa 
mukaisesti tänä vuonna. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -
alueelle tehdään esiarviointi huhtikuun lopussa.  

 
Esityslistan liitteenä on Hallintomallitiimin esitys 96.1 ja  Lauhanvuori-
Hämeenkangas Geopark –hallintomalli ja rahoitusosuudet selonteko 
96.2. Jälkimmäisessä on alkuperäinen malli rahoitusosuuksista. 
Pykälän asiaselostuksessa on kunnallisjohdon keskustelun jälkeen 
saatu uusi rahoitusosuusesitys. 

 
Ehdotus: Jämijärven kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 

Jämijärven kunta sitoutuu Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -
alueeseen pitkäjänteisesti ja varaa vuosittain talousarvioon enintään 
8.000 euroa tai kuntien yhteisessä jatkovalmistelussa neuvoteltavan, 
ei oleellisesti 8.000 eurosta poikkeavan suuruisen perusrahoituksen 
elinkeinotoimen kustannuspaikalle. Mikäli mukaan liittyvien kuntien 
määrä jää lopullisesti niin pieneksi, ettei statusta ole 
tarkoituksenmukaista lähteä hakemaan tai rahoitusosuus kasvaa 
oleellisesti tässä päätettävästä, pidättää Jämijärven kunta oikeuden 
harkita uudelleen mukaan liittymistään. Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja ja kunnanjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan 
hallinnon ja rahoituksen jatkovalmisteluun sekä statuksen 
hakemiseen liittyvistä asioista ja edelleen allekirjoittamaan 
mahdollisen aiekirjeen tai sitä vastaavan sitoumuksen Jämijärven 
kunnan osalta. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 ------ 
KV 26 § 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 _____ 
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 Kunnanhallitus 99 § 24.03.2018 
 Kunnanhallitus 97 § 23.04.2018 
 
 
 

27 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA ATTENDO OY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS 

 

KH 97 § Jämijärven kunnan ja Attendo Oy:n välisellä yhteistyösopimuksella 

sovitaan niistä periaatteista ja ehdoista, joiden perusteella Jämijärven 

kunta myy Kotimäentie 11:ssa sijaitsevan vanhainkotirakennuksen 

Attendo Oy:lle. Sopimuksessa sovitaan myös sitovasti niistä 

sopimuskohdista kiinteistön myyntiin liittyen, joista ei tehdä erillistä 

asiakirjaa. Osapuolet sopivat, että järjestely toteutetaan ainoastaan 

tässä sopimuksessa sovitussa laajuudessa ja sovittuna 

kokonaisuutena. Mikäli lopulta vain osa sopimuksen kohdassa 2. 

määritellyistä toimenpiteistä päätettäisiin toteuttaa, sopivat Osapuolet 

järjestelyiden toteuttamisesta ja niiden periaatteista sekä ehdoista 

uudestaan. 

Taustaa asialle: 

Valtioneuvoston teettämässä selvitysraportissa Kuntien kiinteistöriskit 

Sote-uudistuksessa (R-L. Leskelä, T. Nenonen, F. Herse, V. 

Hurskainen ja J. Hämäläinen) määritellään kuntien sote-kiinteistöjen 

riskit. Riskin todennäköisyyteen ja suuruuteen vaikuttavat monet 

tekijät, joista osa liittyy kuntaan, jossa kiinteistö sijaitsee ja osa 

kiinteistön käyttötarkoitukseen, ikään, kokoon ja arvoon. Arvio riskistä 

perustuu näiden tekijöiden yhteisvaikutukseen. Riskiluokat on arvioitu 

1-7. 

VN:n raportin mukaan kuntien näkökulmasta sote-uudistukseen 

sisältyy riski käytöstä mahdollisesti poistuvista kiinteistöistä. 

Maakunta ei välttämättä eikä todennäköisesti vuokraa kaikkia kunnan 

omistamia sote-kiinteistöjä julkisen sote-palvelutuotannon käyttöön, 

jolloin kunnan on löydettävä kiinteistölle alkuperäisestä 

käyttötarkoituksesta poikkeava jatkokäyttöratkaisu tai vuokrattava tilat 

yksityisen sektorin toimijalle, jottei kiinteistö jää tyhjilleen. 

Alueuudistus.fi -sivustolla todetaan, että maakunta vuokraa 

siirtymäkauden (3+1 vuotta) ajaksi kunnalta maakunnan 

järjestämisvastuulle siirtyvien toimintojen käytössä olevat toimitilat. 

Vuokra perustuu joko nykyiseen kunnan sisäiseen 

vuokrajärjestelmään tai teknisestä arvosta määritettyyn 

pääomavuokran ja ylläpitokustannusten korvaamiseen. Mahdollisesti 

tyhjilleen jäävien kiinteistöjen osalta kunnille voidaan myöntää 

valtionavustusta tai harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta ja 

voidaan antaa tukea kiinteistökehitykseen ja markkinointiin. 



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 27.04.2018         36
_________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

Jämijärven osalta kuntaan liittyvät riskitekijät ovat suuret, koska riski 

vuokraamatta jäävälle sote-kiinteistölle on suurempi pienissä ja 

harvaan asutuissa, maaseutumaisissa kunnissa etenkin, jos 

väestönkasvun trendi on vähenevä. Todetaan, että mikäli palveluita 

keskitetään, sijoitetaan palvelut todennäköisemmin suurempiin 

keskuksiin kasvavissa kunnissa. Kasvavissa ja suuremmissa 

kunnissa kiinteistöillä todetaan olevan myös parempi markkina-arvo. 

Kiinteistöön liittyvissä riskeissä nykyinen käyttötarkoitus vaikuttaa 

todennäköisyyteen miten kiinteistön tulevaisuus kehittyy. 

Laitospaikkojen vähentäminen jatkunee eikä maakunta 

todennäköisesti vuokraa kaikkia laitoskäyttöön rakennettuja 

kiinteistöjä. Vanhat kiinteistöt ovat suuren riskin omaavia, koska niillä 

edessä peruskorjauksia ja tilat eivät täytä tulevaisuuden 

toimintamallien tarpeita. Jos kiinteistö on peruskorjaamaton, sen 

tasearvo on alhainen ja alaskirjaustilanteessa kohdistuu lähinnä 

tuloslaskelmaan. Jos on tehty kattava peruskorjaus, voi tasearvo olla 

merkittävä ja se taas lisää riskiä. Iso peruskorjaus ei välttämättä olisi 

tehnyt kiinteistöä houkuttelevammaksi maakunnalle, koska 

tilamitoitus tms. ei välttämättä vastaisi tarpeita. Jämijärven tilanteessa 

hyvä asia on se, ettei kiinteistölle ole tehty mittavaa perusteellista 

peruskorjausta, jossa tilamitoitusta ei kuitenkaan olisi muutettu 

oleellisesti. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa (KHO 2013:73) yksityinen 

palvelutuottaja ei voinut toimia kiinteistössä samoin lupaehdoin mitä 

siinä ennen kiinteistön myyntiä palveluja tuottanut säätiö oli toiminut, 

koska tilat eivät täyttäneet valvontaviranomaisen asettamia ehtoja. 

Kyseessä oli mm. kahden henkilön huoneita ja yhteiskäytössä olevia 

hygieniatiloja: "Huonetilaratkaisujen perusperiaatteena on, että 

jokaisella asukkaalla on oma huone. Valvontasuunnitelman mukaan 

yhden hengen asuinhuoneen suositeltava vähimmäiskoko on 15 m2 

ja sen lisäksi oma hygieniatila noin 4–5 m2. Aviopareja ja vastaavia 

tilanteita varten on perusteltua varata mahdollisuus kahden henkilön 

yhteisasumiseen. Tällöin on varmistuttava, että yhteinen huone on 

riittävän tilava, vähintään 20 m2 ja sen lisäksi oma erillinen 

hygieniatila noin 4–5 m2." Tämän ratkaisun perusteella on hyvin 

epätodennäköistä, että yksityinen palvelutuottaja saisi toimilupaa 

vanhainkodin tiloihin nykyiselle asukasmäärälle ilman huomattavan 

suuria muutostöitä, koska suurin osa huoneista on 11-14 m2 ja vain 

muutama 16 m2. Lisäksi on hygieniatilat ovat kahden huoneen 

yhteisiä ja jonkun pinta-ala on jopa alle 5 m2. Sillä, ettei yksityinen 

palvelutuottaja hyvin suurella todennäköisyydellä saisi samalle 

asukaspaikkamäärälle lupaa tähän rakennukseen, on suuri merkitys 

myös kiinteistön markkina-arvossa. 

Valtioneuvoston teettämän raportin mukaan tulevina vuosina 

laitospaikat vähenevät entisestään. Vuodeosastopaikat -35%, 
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vanhainkotipaikat -52%, vammaisten laitoshoitopaikat -65% ja 

päihdehuollon laitospaikat -34%. Raportin mukaan laitospaikkoja 

vähennettäessä suurimmassa riskissä ovat pienet, 1-2 osaston 

yksiköt sekä huonokuntoisissa tiloissa olevat yksiköt. Jämijärven 

vanhainkodin kiinteistö on hyvin ylläpidetty ja on siten kohtuullisen 

hyvässä kunnossa teknisesti ottaen. Ongelma on tilamitoitus. 

Kiinteistöjen sijainnin, käyttötarkoituksen ja iän perusteella 

muodostettavista riskiryhmistä ryhmät 1-3 ovat suuririskisimpiä. 

Jämijärven vanhainkotikiinteistö sijoittuu ryhmään 2. ja sillä on siten 

erittäin suuri todennäköisyys valtioneuvoston teettämän tutkimuksen 

mukaan jäädä käyttämättä tai sille on vaikea löytää vaihtoehtoista 

käyttötarkoitusta. Tähän riskiryhmään kuuluvista neliömetreistä 

arvioidaan jäävän käyttämättä sote-tarkoitukseen 35%. Jos rakennus 

jää vaille käyttötarkoitusta, on se alaskirjattava. 

Yhteistyösopimuksen mukaan Jämijärven kunta myy Kotimäentie 

11:ssa sijaitsevan vanhainkotirakennuksen Attendo Oy:lle, joka 

sitoutuu rakentamaan Jämijärvelle vanhainkodin tilat korvaavan n. 30-

asukaspaikkaisen uudenaikaisen hoivakodin.  

Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

PoSa:n kanssa, joka on myös tiedottanut henkilökuntaansa 

suunnitteilla olevasta kiinteistökaupasta. 

Jämijärven vanhusneuvosto on käsitellyt hoivakiinteistön mahdollista 

myyntiä kokouksessaan 22.3.2018. Vanhusneuvoston tekemä 

monipuolinen ennakkoarviointi ja pöytäkirjaote on esityslistan 

liitteenä. Ennakkoarvioinnissa arvioidaan mahdollisen kiinteistön 

myynnin riskejä ja mahdollisuuksia. 

Yritysvaikutusarvioinnin näkökulmasta kiinteistökaupalla on paljon 

myönteisiä vaikutuksia. Ikäihmisten asumispalveluiden säilyminen 

Jämijärvellä turvataan, millä on merkitystä myös työpaikkojen 

suhteen. Palvelun säilyminen kunnassa tukee myös muiden 

palveluiden säilymistä. Uuden rakentamisen ja vanhan purkamisen 

arvioidaan tarjoavan töitä seudulla ja kunnassa. Samalla poistuu 

kunnalta kiinteistö, johon olisi lähimmän kymmenen vuoden sisällä 

tehtävä peruskorjaus 

Sopimusluonnos esityslistan liitteenä. Sopimusluonnokseen tulee 

vielä tarkennuksia kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja ne 

esitellään kokouksessa. 

Kunnanjohtaja toimitti tarkennetun sopimusluonnoksen sähköpostilla 

ennen kokousta ja paperiversiona kokoukseen. Yhteistyösopimus 

käytiin läpi kohta kohdalta. 

Ehdotus:  Jämijärven kunnanhallitus hyväksyy kokouksessa esitellyn 

sopimusluonnoksen ja ehdottaa sitä edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi. 



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 27.04.2018         38
_________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  -----  

 

KV 27 § 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Kristiina Kotaoja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. 
 
 _____ 
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Kunnanhallitus 98 § 23.04.2018 
 
 

28 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA ANTTENDO OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA 

 

KH 98 § Jämijärven kunnan ja Attendo Oy:n välisen kiinteistökaupan, 

Kotimäentie 11:ssa sijaitsevan vanhainkotirakennuksen, 

kauppakirjaluonnos lähetetään sähköpostilla kunnanhallitukselle 

ennen kokousta ja esitellään kokouksessa.  

Jämijärven kunta myy Attendo Oy:lle Kotimäentie 11:ssa sijaitsevan 

vanhainkotirakennuksen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. 

Velaton myyntihinta on 600.000 euroa eikä kohteen kauppahinta 

perustu pinta-alaan. 

Kauppahinta maksetaan kunnalle siten, että 5 % kauppakirjan 

allekirjoituksen yhteydessä, 15 %, kun uudisrakennus on saanut 

lainvoimaisen rakennusluvan ja loput 80 %, kun uusi hoivakoti on 

valmistunut ja siihen on tehty viranomaisten toimesta loppukatselmus, 

kuitenkin viimeistään 31.12.2019. 

Omistusoikeus siirtyy ostajalle sillä hetkellä, kun kauppahinta on 

maksettu kokonaan.  

Asukkaiden siirtyessä uuteen hoivakotiin vanha vanhainkoti puretaan. 

Järjestely on asukkaiden kannalta hyvä ja mahdollisimman 

rauhallinen, koska ei tarvita väliaikaistiloja ja siten välimuuttoa. 

Ehdotus: Jämijärven kunnanhallitus hyväksyy kokouksessa esitellyn 

sopimusluonnoksen ja ehdottaa sitä edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi. 

Päätös: .  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 ----- 

KV 28 § 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Kristiina Kotaoja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. 
 
 _____ 
 

 Kristiina Kotaoja palasi kokoukseen klo 19.42. 
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29 §  TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2018 

 

KH 99 § Vuoden 2018 talousarvion toteutumisvertailu maaliskuun lopussa 

osoittaa, että toimintatuotot edellisvuoden maaliskuusta ovat 

nousseet 5.791,41 euroa eli +5,56 %. Toimintakulut ovat laskeneet 

195.337,31 euroa eli -6,61 %.  Toimintakate eli edellisten erotus on 

laskenut 201.128,72 euroa, joka on -7,05 %.  Verotulot ovat nousseet 

68.665,00 euroa eli +4,61 %. Valtionosuudet ovat laskeneet 

81.786,00 euroa eli -5,58 %. 

Vuosikate maaliskuun lopussa oli 284.878,88 euroa, joka oli 

189.137,28 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.  

Tasaisella vauhdilla talousarvion toteutuminen olisi maaliskuun 

lopussa 25 %. 

Käyttötalouden toteutuma on 23,7 % ja vuosikatteen toteutuma on  

60,1 %. 

Verotulot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti toteutuman 

ollessa 25,9 %.  Valtionosuuksien toteuma on 25,2 %. 

Maaliskuun loppuun mennessä talousarviolainoja ei ole nostettu.  

Koko vuodelle on varattu lainojen nostoon 513.000 euroa.  

Talousarviolainoja on lyhennetty 287.297,00 euroa.  

Kuntatodistuslainoja oli maaliskuun lopussa 850.000 euroa 

(enimmäismäärä 1.000.000 euroa).   

Investointimenoihin vuodelle 2018 on varattu 259.000 euroa, josta on 

toteutunut 63.387,76 euroa eli 24,5 %.  Investointituloihin on varattu 

78.000 euroa ja investointituloja on toteutunut 408.100 euroa.  Tämä 

tulo on kunnan Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä 

saama myyntitulo. Tästä summasta myyntivoiton osuus 407.422,88 

euroa on kirjattu tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin. 

Satunnaisten tuottojen osuus parantaa kunnan tulosta, joka 

maaliskuun lopussa oli +692.301,76 euroa (poistoja ei huomioitu). 

Liitteenä 99.1 talouden toteumaraportit 1.1.- 31.3.2018 sekä tulos- ja 

rahoituslaskelmat myös vuoden 2017 vastaavalta ajalta. 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tammi-maaliskuulta 

2018 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  -----  
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KV 29 § 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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  Kunnanhallitus  100 § 23.04.2018 
 

 

30 §  KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA EDESMENNEEN 
ANNELI KUJANSUUN TILALLE 

 
KH 100 § Edesmennyt Anneli Kujansuu on toiminut Jämijärven 

kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Hänen tilalleen tulee valita uusi 
luottamushenkilö. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää 

valita valtuuston puheenjohtajan Anneli Kujansuun tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 2018 - 2021. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  -----  
 
KV 30 § Valtuutettu Satu Jokela ehdotti, että kunnanvaltuuston 

puheenjohtajaksi valitaan Ari Uusi-Rasi toimikaudeksi 2018 – 2021. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 27.04.2018         43
_________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

  Kunnanhallitus 101 § 23.04.2018 
 
 
 

31 §  LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA EDESMENNEN ANNELI KUJANSUUN 
TILALLE/KUNNANVALTUUSTON VALINTA 

 
Edesmennyt Anneli Kujansuu on toiminut seuraavissa 
luottamustehtävissä, joiden valinnasta päättää Jämijärven 
kunnanvaltuusto: 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin  
yhtymävaltuusto  2017 - 2021 

- PoSa:n yhtymävaltuusto  2017 - 2021 
 
  Hänen tilalleen tulee valita uudet luottamushenkilöt em. tehtäviin. 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan 

seuraaviin toimielimiin Anneli Kujansuun tilalle jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi: 

 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin  

yhtymävaltuusto  2018 - 2021 
- PoSa:n yhtymävaltuusto  2018 - 2021 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 ----- 
 
KV 31 § Valtuutettu Satu Jokela ehdotti, että edustajiksi seuraaviin 

toimielimiin: 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon Anu 

Koivumäki toimikaudeksi 2018 – 2021 
- PoSa:n yhtymävaltuustoon Josefiina Koivunen 

toimikaudeksi 2018 – 2021. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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32  § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI 
OTETTAVAT ASIAT 

 
  Ei ollut. 
 
  ____ 
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 33 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
  Ei ollut. 
 
  ____ 
  
   


