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 116 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

   
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 117 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Hilkka Gallen-

Kallela ja Antti Lähteenmäki. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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 118 § ILMOITUSASIAT 

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Verohallinto: 

Maksatuserittely 27.4.2018   27.04.2018 
- Karijoen kunta: 

Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 86 §/23.4.2018 
Lauhavuori-Hämeenkangas Geopark-hanke 25.04.2018 

- Satakuntaliitto: 
Uuden Satakunnan maakunnan konsernirakenteen 
ja strategian valmistelutyö etenee  25.04.2018 
Soteuudistuksen pilotoinnin alkavat  16.05.2018  

- Kihniön kunta: 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 50 §/23.4.2018, 
Geopark-hankkeen maksuosuuksien muutos 26.04.2018 

- Kankaanpään kaupunki: 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 117 §/23.4.2018, 
Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen  
järjestäminen    26.04.2018 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 121 §/23.4.2018 
Lauhavuori-Hämeenkangas Geopark  26.04.2018 

- Ikaalisten kaupunki: 
Ikaalisten kaupungin kaavoituskatsaus  27.04.2018 

- Honkajoen kunta: 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 15 §/24.4.2018, 
Lauhanvuori-Hämeenkangas –Geopark/kunnan 
rahoitus 2019 – 2024   27.04.2018 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin ky: 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote, Yhtymähallituksen 
tietoon saatettavat asiat   02.05.2018 
Sairaanhoitopiirin vuosien 2019-2021 toiminta- ja 
taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman vuoteen 
2024 sekä vuoden 2019 talousarvion laadintaohje 02.05.2018 

- Kankaanpään kaupunki: 
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 138 §/02.05.2018 
Lausunto verohallinnon aikeesta lakkauttaa Ikaalisten 
verotoimisto    03.05.2018 

- Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 
Päätös 27.4.2018: Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen toimeenpanoa koskevan valvonta-asian 
päättäminen    04.05.2018 
 

2. Pöytäkirjat 
- Sivistyslautakunta   19.04.2018 
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3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

Luovuttaja(t) Luovutuksen 
kohde Rnro 

Luovutuksen saaja(t) 

Pekkarinen Kauko 181-401-13-41 
Koivulehto 

Ekberg Erja 

Kuolinpesä Kangasniemi 
Aki 
Kangasniemi Ritva 
Kuolinpesä Kujansuu 
Maija 
Kuolinpesä Kujansuu Vih-
tori 

181-403-2-152 
Pihlaja 

Järvensivu Jonne 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntain-

liittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätök-
set tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan 
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöönpanta-
vissa. 

 
 Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeuslain mu-

kaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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 119 §  NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN V. 2018 

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saa-
neet kesätöitä. Määrärahaa on varattu vuodelle 2018 siten, että kunta 
työllistää 13 jämijärveläistä 2002-2003 syntynyttä nuorta kahden viikon 
ajaksi kesätöihin kunnan omiin kohteisiin. Työjaksolta maksetaan palkkaa 
400 euroa. 

 
Työpaikat ovat olleet haussa Kankaanpään Seutu -lehdessä 12.4.2018 ja 
ilmoitustaululla sekä kunnan sosiaalisessa mediassa. Mikäli em. kriteerin 
täyttäviä hakemuksia on alle 13, niin loput työpaikat arvotaan loppujen 
hakijoiden kesken. 
 
Määräaikaan mennessä on tullut 4 hakemusta, joista  

 3 on nuoria, jotka eivät ole aiemmin olleet kunnalla kesätöissä 

 1 on nuori, joka ollut aiemmin kunnalla kesätöissä  
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää työllistää periaatteella 400 €/2 viikkoa ne hake-

muksensa jättäneet nuoret, jotka eivät aikaisemmin ole olleet kunnan ke-
sätöissä sekä hakijoiden vähäisyyden vuoksi myös yhden hakemuksensa 
jättäneen, kunnan kesätöissä jo aiemmin olleen nuoren. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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120 §  KESÄTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 

 
Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. 
Tuen suuruus on 400 euroa/ työllistetty nuori. 
Määräaikaan mennessä tukea haki 13 yritystä 14 nuoren työllistämiseen. 
 
Asiaa valmistellut työryhmä on päätynyt esittämään, että yritystukea 
myönnettäisiin 13 jämijärveläiselle yritykselle/ yhdistykselle (1-2 nuorta/ 
yritys tai yhdistys) 14 nuoren palkkaamiseen. 
 
Työryhmän esitys on esityslistan liitteenä. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työryhmän mukaisesti myöntää 400 euron tuen 

kriteerit täyttävien 14 nuoren työllistämiseksi. Varat osoitetaan kunnalla 
olevista perintövaroista. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Satu Jokela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-
teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. 

 
  _____ 
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121 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N
 YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2019 – 31.5.2021 

 
  Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 

seuraavan kerran vuonna 2019. Kunnanhallituksen tulee nimetä edusta-
jansa toimikaudekseen Pohjois-satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiöko-
kouksiin. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus nimeää edustajan Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n 

yhtiökokouksiin v 2019 – 31.5.2021. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus nimesi Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiöko-

kouksiin edustajakseen Timo Sorvalin v. 2019 – 31.5.2021. 
 
  _____ 
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122 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA 
YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2018 – 31.5.2019  

 
Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallinto-
säännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen 
edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toi-
mielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 
2008 ja uusi hallintosääntö on valmistumassa. Hallintosäännössä on läh-
detty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lauta-
kuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voi-
massa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön sään-
nökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa 
roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lauta-
kuntiin. 

 
Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallin-
tokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee. 

 
  Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä: 
  (listasta on poistettu ne, joista ei kuntaan ole tullut kokouskutsuja) 
 
  - Satakylät ry 

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys 
  - Kyrösjärvi-Seura ry 
  - Satakunnan syöpäyhdistys ry 
  - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 
  - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry 
  - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta  
  - Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma 
  - Kiinteistö Oy Jäminsato 
  - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki 
  - Kiinteistö Oy Raharinne 
  - PS LIIKU OY 
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat 

eri yhteisöihin toimikaudeksi 1.6.2018 – 31.5.2019 
. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita seuraavat edustajat lautakuntiin 

ja kunnan edustajat eri yhteislihin toimikaudeksi 1.6.2018 – 31.5.2019: 
  - Satakylät ry   Timo Sovali 

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys Kati Mansikkamäki 
  - Kyrösjärvi-Seura ry   Ari Uusi-Rasi 
  - Satakunnan syöpäyhdistys ry  Paula Kenttä 
  - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry  Tuomo Leikkola 
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  - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry Kati Mansikkamäki 
  - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta  rakennuspäällikkö 
  - Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma rakennuspäällikkö 
  - Kiinteistö Oy Jäminsato  rakennuspäällikkö 
  - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki rakennuspäällikkö 
  - Kiinteistö Oy Raharinne  rakennuspäällikkö 
  - PS LIIKU OY   Ari Uusi-Rasi 
  - sivistyslautakunta   Antti Lähteenmäki 
 

Teknisen lautakunnan edustaja valitaan seuraavassa kunnanhallituksen 
kokouksessa. 
 
----- 
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 123 § JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2018 – 

31.5.2019 
  

 
  Jämi-säätiön tilintarkastajina on toiminut v. 2017 Tapani Torpo ja varatilin-

tarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy. 
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat toimikaudeksi 

1.6.2018 – 31.5.2019. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti valita Jämi-Säätiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi 

16.62018 – 31.5.2019 BDO Audiator Oy:n. 
 
 Olli Seppälä ja Ari Uusi-Rasi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsit-

telyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. 
 
 _____ 
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124 § JÄSENEN VALITSEMINEN EDESMENNEEN ANNELI KUJANSUUN TILALLE 
SATAKUNTALIITON MAAKUNTAVALTUUSTOON  
  

 
Satakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Maakunta-
valtuuston jäsenet valitsee edustajainkokous, joka koostuu jäsenkuntien 
valitsemista edustajainkokouksen edustajista. Satakunnan maakuntaval-
tuustossa on 53 jäsentä vuosille 2017 – 2019. Maakuntavaltuuston jäse-
net edustavat Satakuntaliiton jäsenkuntia eli kaikkia Satakunnan 17 kun-
taa kevään 2017 kuntavaalien tuloksen mukaisesti. Valinnoissa on huomi-
oitu tasa-arvolaki. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Jämijärven kunnalla on ollut Satakunnan maakuntavaltuustossa 1 paikka. 
Jäsenenä on toiminut Anneli Kujansuu ja hänen henkilökohtainen vara-
jäsenensä on Satu Jokela. 
 
Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen kesken toimikauden me-
nettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyy-
destä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myön-
tämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Tällöinkin kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on 
edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jäsenen Sa-

takuntaliiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi edes-
menneen Anneli Kujansuun tilalle. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
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 125 § SITOUMUS SATAKUNNAN VALINNANVAPAUSPILOTTIIN 

 
Satakuntaliitto maakuntauudistuksen valmistelualustaorganisaationa ja 
Porin kaupunki valinnanvapauspilotin hakijatahona esittävät (Liite 125.1 
Sitoumuskirje 19.4.2018), että kunnat sitoutuvat osallistumaan Satakun-
nan valinnanvapauspilottiin hankesuunnitelman (Liite 125.2 Hankesuunni-
telma 15.3.2018 ) mukaisesti ilman lisäehtoja kaikkien pilottien (henkilö-
kohtainen budjetti, asiakasseteli, sote-keskus) osalta  

 
- mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen ja  
- mikäli valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään ja pilotit saavat luvan 
käynnistyä. 

 
Sitoumus edellyttää, että pilotit toteutetaan lainsäädännön, sosiaali- ja ter-
veysministeriön ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti.  

 
Piloteissa ei edellytetä kuntien omarahoitusosuutta, vaan valtionavustus 
on 100 %.  
Kunnille/kuntayhtymille piloteista mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuk-
sia voidaan kattaa pilottirahoituksella.  

 
Sitoumus pyydetään käsittelemään kuntien valtuustoissa viimeistään 
31.5.2018 mennessä. Ilmoitus päätöksestä pyydetään toimittamaan Sata-
kuntaliiton ylläpitämän maakuntauudistuksen projektitoimistoon maakun-
tauudistus.kirjaamo@satakunta.fi. 

 
Lisätiedot 1) Hakuilmoitus ja 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asi-
akkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi ovat luettavissa www.jamijarvi.fi ->Ajankohtaista:  
http://www.jamijarvi.fi/ajankohtaista/?issue=307 

 
Ehdotus:  Jämijärven kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

osallistumisen Satakunnan valinnanvapauspilottiin esitetyn hankesuunni-
telman mukaisesti ilman lisäehtoja. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi
mailto:maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi
http://www.jamijarvi.fi/
http://www.jamijarvi.fi/ajankohtaista/?issue=307
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126 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2018 

 
Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.4.2018. Liite nro 126.1 

 
Tasaisella vauhdilla toteuma olisi 33,3 % ja se on 31,9 %. Vertailutietona 
on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajan-
kohtana. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ____ 
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127 § SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 2018  

 
KH 127 § Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 

– 3 kk 2018. 
 

”Tasaisella vauhdilla” toteutumaprosentin tulisi olla 25 %. Sairaanhoidon 
osalta Jämijärven kunnan toteutuma on 20,6 %, sosiaalipalvelujen toteu-
tuma on 6,3 % ja yleislääketieteen päivystyksen toteutuma on 11,1 %. 

  
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 

1 – 3 kk 2018 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
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128 § UUDEN JÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN  

 

KH 128 §  Kunnanvaltuusto on päätöksellään 27.4.2018 § 30 valinnut toimikaudeksi 
2018 - 2019 kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Ari Uusi-Rasin. 

  
  Ari Uusi-Rasi on valittu kunnanvaltuuston päätöksellä 19.6.2017/42 § 

kunnanhallituksen jäseneksi toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2019.  
 
  Ari Uusi-Rasi on 16.5.2018 jättämällään sähköpostilla pyytänyt eroa kun-

nanhallituksen jäsenyydestä. Kunnanhallituksen tulee esittää valtuustolle 
uuden jäsenen valintaa kunnanhallitukseen. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee uuden jäse-

nen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2019 saakka 
Ari Uusi-Rasin tilalle. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
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129 § JÄSENEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN   

 

KH 129 §  Kunnanvaltuusto on päätöksellään 27.4.2018 § 30 valinnut toimikaudeksi 
2018 - 2019 kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Ari Uusi-Rasin. 

  
  Ari Uusi-Rasi on valittu kunnanvaltuuston päätöksellä 19.6.2017/43 § tek-

nisen lautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2017 
– 31.5.2021.  

 
  Ari Uusi-Rasi on 16.5.2018 jättämällään sähköpostilla pyytänyt eroa tekni-

sen lautakunnan jäsenyydestä. Kunnanhallituksen tulee esittää valtuus-
tolle uuden jäsenen valintaa tekniseen lautakuntaan sekä esittää, että val-
tuusto määrää teknisen lautakunnan puheenjohtajan Ari Uusi-Rasin ti-
lalle. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se  

1) valitsee teknisen lautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
31.5.2021 saakka 

2) määrää teknisen lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 31.5.2021 saakka 

Ari Uusi-Rasin tilalle. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
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  Kunnanhallitus 129 § 04.04.2018 
 
 

130 § LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

KH 71 § Jämijärven kunnanvaltuusto on 7.6.2005 § 49 myöntänyt 16,1 % kuntara-
hoitusosuuden Reima Country toimintakeskushankkeelle. Valtuusto on 
samalla hyväksynyt yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Jämijärven kun-
nalla on mahdollisuus lunastaa vuoden 2012 aikana avustusosuuttaan 
(16,1 %) vastaava osuus Reima Country Centerin rakennuksista kalustei-
neen. Kunta neuvotteli Reima Country ry:n edustajien kanssa kunnan 
osuuden lunastamisesta rahalla, koska kunnan ei ole tarkoituksenmu-
kaista olla omistajana hotellissa.  

 
Neuvotteluissa oli päädytty ratkaisuun, jolla kunta saisi ”etumaksuna” 
30 000 euroa, joka vastaa sillä hetkellä kunnan osuutta tuottavuuslaskel-
man mukaisesta rakennuksen ja kalusteiden arvosta. 
 
Lopullinen lunastusarvo on sovittu määräytyvän v. 2017 tilinpäätöksen 
mukaan. Mikäli kunnan lunastusarvo on yli 30 000 euroa, kunnalle mak-
setaan 30 000 euroa ylittävä osuus lunastusoikeuden loppumaksuna. Mi-
käli lunastusarvo olisi alle 30 000 euroa, on etumaksuna suoritettu 30 000 
€ lopullinen lunastusarvo, jota kunnan ei tarvitse maksaa takaisin.  
 
Jämijärven kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 21.1.2013/35 §, esityslistan 
liitteenä on kunnanhallituksen päätös liitteineen. 
 
Sopimus lunastusoikeuden luovuttamisesta on liitteenä 71.1. 

  
Ehdotus: Kunta pyytää Reima Country Matkailuyhdistys ry:tä toimittamaan kunnalle 

vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaisen selvityksen lopullisesta lunastusar-
vosta ja kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.    

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
  ----- 
 
KH 130 § Reima Country Toimintakeskus -hankkeen neuvotteluissa on keskusteltu 

Reima Countryn ja kunnan yhteistyön kehittämisestä ja siitä, miten kunta 
saisi mahdollisimman hyvän vastineen antamalleen panokselle. Näiden 
neuvottelujen pohjalta on 20.12.2005 tehty yhteistyösopimus Jämijärven 
kunnan ja Reima Country matkailuyhdistys ry:n kesken ja sovittu, että Jä-
mijärven kunta saa halutessaan vuoden 2012 aikana toimintakeskuksesta 
16,1 %:n avustusosuuttaan (148.263 euroa 920.000 euron kokonaiskus-
tannuksesta, alv 0 %) vastaavan omistusosuuden Toimintakeskus Reima 
Country Centerin rakennuksista kalusteineen.  
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Alkuperäistä sopimusta on muutettu yhteisten neuvottelujen jälkeen 
18.2.2013. Reima Country ry:n tekemässä laskelmassa hotellin arvosta 
on yhdistyksen tilinpäätöksen 2011 perusteella todettu, että ”Kiinteistöjen 
arvo lasketaan nykyään tuoton perusteella”. Kunnan osuudeksi edellä 
mainitun tuottavuusarvolaskelman perusteella on jäänyt 31.360 €. Neu-
votteluiden lopputulema on ollut, että kunnalle maksetaan ”etumaksuna” 
30.000 € vastaten tuottavuuslaskelman mukaista kunnan osuutta raken-
nuksen ja kalusteiden arvosta. Lopullinen lunastushinta on tällöin sitten 
sovittu määräytymään vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan. Sovittu on, 
että mikäli kunnan lunastusarvo tuolloin ylittää 30.000 €, maksaa Reima 
Country matkailuyhdistys ry kunnalle 30.000 € ylittävän osuuden lunas-
tusoikeuden loppumaksuna viimeistään huhtikuun loppuun 2018 men-
nessä. Sovittu on myös, että mikäli lunastusarvo on vuoden 2017 tilinpää-
töksen mukaan alle 30.000 €, on etumaksuna suoritettu 30.000 € lopulli-
nen lunastusarvo eikä kunnan tarvitse maksaa mitään takaisin. 
 
Edellä mainittu etumaksu on käytetty Jämin Luonto- ja liikuntakeskus-
hankkeen 60.000 euron kuntarahaosuuden ensimmäisen osan maksuun 
ja loput 30.000 € kunta on osoittanut talousarviossaan vuonna 2014. 
 
Reima Country matkailuyhdistys ry on toimittanut 20.5.2018 tilinpäätök-
sen ajalta 1.1.2017 - 31.12.2017 ja sen pohjalta tehdyn laskelmansa kun-
nan lunastusoikeuden käyttämiseksi katsomistaan perusteista, liite 130.1 
(Ei julkinen). Tämän laskelman perusteella kunnalla ei ole 18.2.2013 sovi-
tun määritelmän mukaan perusteita lunastusoikeudelle. 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, ettei Jämijärven kunnalla ole lunastusoikeutta sen 
määritelmän mukaisesti, mitä on uudelleen sovittu 18.2.2013 kunnan ja 
Reima Country Matkailuyhdistys ry:n välillä ja toteaa asian osaltaan lop-
puun käsitellyksi. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 21.05.2018 158 
________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 

 

131 § ELOKUVAKOMISSION YHTEISTYÖMAKSU 

 
Satakuntaliitto on pyytänyt kunnilta päätöksiä osallistumisesta ja maksu-
osuuksien hyväksymisestä Elokuvakomission yhteistyöhön ja siihen liitty-
vien maksuosuuksien hyväksymisestä viimeistään toukokuun loppuun 
mennessä. 
 
Länsi-Suomen elokuvakomissio (WFFC) on vuonna 2003 toimintansa 
aloittanut Turku Science Park Oy:n alainen yksikkö, joka pyrkii lisäämään 
Turun ja koko Länsi-Suomen alueen kiinnostavuutta kuvauspaikkana kan-
sallisille ja kansainvälisille audiovisuaalisille tuotannoille. 
 
Suomessa käyttöön otettu tuotantokannustin on ns. maksuhyvitysjärjes-
telmä, jossa tuotantoyhtiö saa palautusta kaikista Suomen alueella mak-
setuista palkoista ja palveluostoista. Maksimituki on 25 % Suomessa to-
teutuneista kustannuksista. Tuotantotuki ja sen mukana kasvanut kiinnos-
tus Länsi-Suomeen elokuvien kuvauspaikkana tarjoaa Länsi-Suomen elo-
kuvakomissiolle mahdollisuuden laajentaa palveluverkostoaan myös Sa-
takuntaan. 
 
Elokuvakomissio seuraa ja raportoi tuotantojen määrää ja niiden alueella 
ostamien palvelujen määrää.  Vuosina 2010 – 2015 tuotannot käyttivät 
elokuvakomission alueella eri ostoihin yli 5 milj. euroa. Tuotantokannusti-
men myötä tuotantojen määrän ja niiden käyttämän rahamäärän odote-
taan kasvavan. 
 
Satakunnan kuntien osallistuminen Länsi-Suomen elokuvakomission toi-
mintaan tarkoittaa maakunnan pääsyä osaksi elokuvakomission aktiivista 
kansallista ja kansainvälistä markkinointia ja komission tuotantoyhtiöille 
tarjottavien palvelujen levittämistä myös satakuntalaisille palvelujen tuot-
tajille.  
 
Länsi-Suomen elokuvakomissio markkinoi Satakunnan aluetta kuvauspai-
kaksi tuotantoyhtiöille sekä satakuntalaisia yrityksiä/palveluja elokuvatuo-
tantojen tarpeisiin (mm. majoitus, kulkuvälineet, ravintolat/ravitsemuspal-
velut, siivouspalvelut jne.). Lokaatiot liitetään osaksi WFFC:n kuvauspaik-
kajärjestelmää, joka on tuotantoyhtiöiden käytössä. 
 
Maakuntajohtajan ehdotuksen mukaisesti mahdollinen yhteistyö olisi 
määräaikainen ja kestoltaan kaksi vuotta. Jämijärven kunnan osuus kus-
tannuksista olisi 294 €/vuosi. Kokonaiskustannus olisi siten sopimuksen 
ajalta 588 €. 
 
Esityslistan liitteenä on Elokuvakomission yhteistyömaksutaulukko 
4.5.2018 sekä Satakuntaliiton muistio 27.4.2018. 
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Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta sitoutuu kahdeksi vuodeksi 

kustannusosuudella 294 €/vuosi, yhteensä 588 € kustannukseen, yhteis-
työsopimukseen Länsi-Suomen elokuvakomission kanssa. Kunta edellyt-
tää, että saa elokuvakomissiolta tai yhteistyötä koordinoivalta taholta hy-
vissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä raportin siitä, millaisia toi-
mia tai vaikuttavuutta yhteistyö on tuonut sopimuskauden aikana Jämijär-
ven kunnassa. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ____ 
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132 § MUUT ASIAT 

 
  Kunnanhallituksen retki järjestetään 28.8.2018 
 
  Pohjois-Satakunnan kuntien haasteilta joko 10.8.2018 tai 17.8.2018 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Sorvali ja kunnanjohtaja Kirsi Vir-
tanen kertoivat arviointityöryhmän viimeisestä kokouksesta 17.5.2018 
Helsingissä. Arviointiryhmän seuraava kokous on 4.9.2018. 
 
_____ 
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Kunnanhallitus  196 § 01.09.2017 
Kunnanvaltuusto 59 § 28.09.2018 

 
 
 

133 § POLETILLA PUTKEEN -INVESTOINTIHANKE  

 
KHh 196 § Poletilla putkeen -investointihankkeessa uudistetaan Jämin hiihtotunnelin 

lipunmyynti, asiakashallinta ja kulunvalvonta sähköiseksi ja muista toimi-
joista riippumattomaksi järjestelmäksi. Hankkeen avulla on tavoitteena pa-
rantaa tunnelin toimintaa nykyistä kustannus-tehokkaammaksi ja paran-
taa asiakaspalvelua siten, ettei lipunmyynti tai hiihtäminen ole sidoksissa 
muiden yhteistyökumppaneiden toimintaan tai tavoitteisiin. 

 
Digitalisaation avulla Jämin hiihtotunneli palvelee entistä paremmin Jämin 
yksittäistä kävijää vuorokaudenajoista riippumatta. Sähköinen palvelu ei 
jalkaudu käden käänteessä, vaan tarvitaan riittävän pitkä siirtymäaika, jol-
loin on henkilökohtaista asiakaspalvelua ja neuvontaa mm. sähköisen jär-
jestelmän käytöstä. 

 
Hiihtotunneli on osa Jämin alueen upeita liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä 
palveluita. Kunnan näkökulmasta olisi tärkeää saada myös kuntalaiset 
käyttämään vahvemmin palvelua, jota on tarjolla vain harvoilla alueilla 
Suomessa. Hiihtotunnelin käytön lisääminen lähialueiden asukkaiden ja 
vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa on suoraan johdettavissa kuntastra-
tegian hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista. 
Hankehakemusluonnos on esityslistan liitteenä. 

 
Hankkeen kustannusarvio on 24.000 euroa (alv 0%) ja sille haetaan 70% 
hankerahoitusta. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle myönnettäväksi lisämäärärahaa hank-

keeseen. Ellei hanke toteudu kunta ei ole mukana hankkeessa. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
KV 59 § 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 

 
KH 133 § Poletilla putkeen -hanketta on valmisteltu samaan aikaan, kun Jämin hiih-

totunnelin taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi on tehty toimia. 
Hankkeen sisältö ja kustannusarvio ovat kehitystyön aikana muuttuneet 
niin, että kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston on tarkoituksenmukaista 
arvioida hankkeen hakeminen uudelleen. 
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                                       Hanke toteuttaa kuntastrategiaa alueen elinvoiman vahvistamisessa, kun-

talaisten liikunnan lisäämisen tavoitteissa, kunnan omistajaohjauksen ta-
voitteissa sekä älykkäästi erikoistuvan Pohjois-Satakunnan elinkeinojen 
kehittymisessä. 

 
                                       Hankkeessa on tarkoitus hankkia asiakaspalvelukontti, verkkokauppa, di-

gitaalinen testialusta, sähköinen kulku ja valvonta. 
 
                                       Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 42.000 € (alv 0%) ja siihen hae-

taan 70 %:n hankerahoitusta. Kokonaiskustannusarvio on siten kasvanut 
18.000 €. Hankehakemusluonnos on esityslistan liitteenä. 

 
                                       Hanketta ei ole vielä haettu eikä siihen aikaisemmin valtuuston päättämää 

lisämäärärahaa ole käytetty. Hanketta on haettava viimeistään 13.6.2018. 
 
                                       Hanke ja sen tavoitteiden toteutuminen on erittäin tärkeää hiihtotunnelin 

tervehdyttämistoimien vaikutusten kannalta. Hankkeen avulla toimintaa 
voidaan nimenomaan uudistaa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle myönnettäväksi 42.000 euron lisä-

määrärahan vuodelle 2018. Investoinnissa on hankerahoitus-ehto eli ellei 
hankerahoitusta saada, ei kunta toteuta hanketta. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 


