
 
  

JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa (Raharinne, kirjaston alakerta) 
maanantaina 28.5.2018 alkaen kello 19.30. 
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

34 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
35 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
36 § Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestäminen 
37 § Jäsenen valitseminen edesmenneen Anneli Kujansuun tilalle 
Satakuntaliiton maakuntavaltuustoon 
38 § Sitoumus Satakunnan valinnanvapauspilottiin 
39 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-3 kk 2018 
40 § Uuden jäsenen valinta kunnanhallitukseen 
41 § Jäsenen ja puheenjohtajan valinta tekniseen lautakuntaan 
42 § Poletilla putkeen –investointihanke 
43 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat 
44 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 

 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa perjantaina 1.6.2018 kello 9.00 - 11.00. 

  
  

Jämijärvellä 22.05.2018 
 

  
  
 Ari Uusi-Rasi 

valtuuston puheenjohtaja 
  
 

 

  



 

 
Jämijärven kunta  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2018 
Kunnanvaltuusto  Laatimispäivämäärä: 23.5.2018 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Maanantaina 28.5.2018 kello 19.30 

 
Paikka 

 
Valtuuston kokoushuone  Raharinne, kirjaston alakerta 

Käsiteltävät asiat  
 
34 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 
35 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 46 
36 § TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TUKIPALVELUIDEN 
          JÄRJESTÄMINEN 47 
37 § JÄSENEN VALITSEMINEN EDESMENNEEN ANNELI KUJANSUUN 
TILALLE SATAKUNTALIITON MAAKUNTAVALTUUSTOON 51 
38  § SITOUMUS SATAKUNNAN VALINNANVAPAUSPILOTTIIN 52 
39 § SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 
          1-3 KK 2018                                                                                          54 
40 § UUDEN JÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN 55 
41 § JÄSENEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA TEKNISEEN 
          LAUTAKUNTAAN 56 
42 § POLETILLA PUTKEEN -INVESTOINTIHANKE 58 
43  § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI 
          OTETTAVAT ASIAT 60 
44 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 61 

 
 
 
 

 

  
ARI UUSI-RASI  KIRSI VIRTANEN  
Ari Uusi-Rasi Kirsi Virtanen 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2018   

Kunnanvaltuusto 
KOKOUSAIKA 
 

28.5.2018 kello 19.30 – 20.10 

 
KOKOUSPAIKKA 

Valtuuston kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Alarotu Antti 
Gallen-Kallela Hilkka 
Jokela Satu 
Karppinen Antero 
Koivumäki Anu 
Kotaoja Kristiina 
Lehmussalmi Riina 
Leppihalme Matti 
Lähteenmäki Antti 
Salminen Mikko                         varajäsen 
Mäkelä Pentti 
Rudenberg Erkki 
Seppälä Olli 
Sorvali Timo 
Uusi-Rasi Ari 
Pihlajamäki Reijo                       varajäsen 
 

     

 
Koivunen Josefiina 
Mansikkamäki Raimo 
Vallila Riku 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Kirsi Virtanen                kunnanjohtaja 
 
 
 

 §§ 34 - 45 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Ari Uusi-Rasi                       Kirsi Virtanen                                  
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Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 
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34 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
 
Ehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

22.05.2018 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –
lehdessä 24.05.2018. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 23.05.2018.  

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

   
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
 _____ 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
35 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
Ehdotus:  Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 

Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kristiina Kotaoja ja 

Erkki Rudenberg. 
 
 _____ 
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 Kunnanhallitus 78 § 04.04.2018 
 Kunnanhallitus 112 § 14.05.2018 
 
 

36 § TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN  

 

 
KH 78 § Tähän asiaan liittyy kunnanhallituksen 19.2.2018 37§:ssä käsitelty 

talous- ja henkilöstöhallinnon prosessiselvitys. Jämijärven kunta on 
yhdessä Siikaisten ja Honkajoen kuntien sekä Kankaanpään 
kaupungin kanssa selvittänyt mahdollista yhteistyötä talous- ja 
henkilöstöhallinnon järjestämisessä. Asia on ajankohtainen, koska 
sote- ja maakuntauudistus tullee tekemään muutoksia maakunnan 
tasolla talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelyihin ja nämä voivat 
vaikuttaa myös kuntien prosesseihin. 

 
KuntaPro:n tekemä esiselvitys kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon 
prosesseista on esityslistan liitteenä. Esiselvitystyötä on tehty 
yhteistyössä henkilöstön kanssa niin, että haastateltavina kunnan 
nykykäytännöistä ovat olleet kaikki kanslistit ja kirjanpitäjä sekä 
kunnanjohtaja. Kunnanhallitus antoi evästyksenä, että on selvitettävä 
edullisempia kustannuksia, koska esitetyt kustannusarviot ovat 
pienelle kunnalle huomattavan korkeat. 
 
Oheismateriaalina esityslistassa on KuntaPro:n tekemä esiselvitys ja 
selvitys Jämijärven kunnan talous- ja henkilöstöpalveluista sekä 
jatkoneuvottelujen pohjalta annettu uusi esitys, jossa on karsittu 
kustannuksia hallituksen esittämän pyynnön mukaisesti. Muutoksia 
on tehty siten, että osa käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä on 
suunniteltu tehtävän kunnassa. Esityksessä on myös jätetty pois 
tarpeettomaksi katsottuja sovelluksia. 
 
Kertaluonteinen käyttöönottokustannus taloushallinnon palveluista on 
noin 128.855 € ja henkilöstöhallinnon osalta noin 24.462 €. Jatkuva 
vuosikustannus taloushallinnon osalta on 76.434 €/vuosi ja 
henkilöstöhallinnon osalta 13.562 €/vuosi. Palvelut ovat pilvipalveluita 
ja jatkuvat vuosikustannukset sisältävät tulevat versiopäivitykset. 
 
Nykymallilla jatkettaessa riskienhallinnan vuoksi on 
tarkoituksenmukaista siirtyä pilvipalveluiden käyttöön. 
Taloushallinnossa pilvipalveluiden käyttöönottokustannus on noin 
8.800 – 12.000 €. Jatkuvat kustannukset ovat noin 10.500 €/vuosi. 
Henkilöstöhallinnon ulkoistetut kustannukset ovat noin 17.000 
€/vuosi. 
 
Henkilöstöhallinnon aikaisempi ulkoistus on tuonut säästöjä noin 
27.000 €. Talous- ja henkilöstöhallinnon suunnitellun kaltainen 
kokonaisulkoistus ei Jämijärven kunnassa enää mahdollistaisi 
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henkilöstöresurssien vähentämistä. Se mahdollistaisi kuitenkin sen, 
että nykyisillä henkilötyövuosilla saadaan tehtyä kaikki säädetyt 
tehtävät. Se myös poistaisi henkilöstön vähyydestä aiheutuvat riskit 
sekä ns. vaaralliset työyhdistelmäriskit. Edelleen se vähentäisi 
kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä. Kunnan on nykyisellään 
jatkettaessa siirryttävä lähivuosina sähköiseen laskutukseen ja 
sähköiseen arkistointiin, koska ne alkavat olla nykyaikana 
julkishallinnon peruspalveluita.  
 
Nykyisen henkilöstöhallinnon palvelusopimuksen irtisanomisaika on 
yhdeksän kuukautta. Uuden kokonaisuuden rakentaminen kestää 
myös useamman kuukauden. Siirtojen on käytännön syistä 
tapahduttava vuoden vaihteessa. Suunnitellussa ulkoistuksessa 
henkilöstö- ja taloushallinto järjestettäisiin KuntaPro:n yksikössä, josta 
on neuvoteltu perustettavan Kankaanpäähän. Aluetalouden 
näkökulmasta yksikkö olisi tärkeä talousalan työpaikkojen turvaaja 
seudulla.  
Kunnanjohtaja esitteli kokouksessa neuvottelun perusteella tehtyä 
uutta kustannusarviota ja kertoi eri palveluiden toteuttamisen 
vaihtoehtojen tarjoamista mahdollisuuksista ja riskienhallinnasta sekä 
miten suunnitelma liittyisi henkilöstöön. 
 

Ehdotus:  Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
  ----- 
 
 
KH 112 §  Tulevaisuudessa pärjäävät pienet kunnat toimivat vahvasti yhteistyötä 

tehden. Paljon toistuvia ja aikaa vieviä työvaiheita vaativat tehtävät 
tulevat muuttumaan vahvasti siten, että automatisaatio ja robotiikka 
ovat käytössä mahdollisimman paljon ja ihmisen työpanos painottuu 
strategista ajattelua, harkintaa ja päätöksentekoa vaativiin tehtäviin. 
Kirjanpito on yksi lähitulevaisuuden vahvimmin muuttuvia kuntien 
työtehtäviä. 

 
  Seudullisen kilpailukyvyn, elinvoiman ja hyvinvoinnin rooli tulee 

painottumaan vahvasti tulevaisuudessa. On tärkeää, että seudulla on 
tarjolla työvoimaa ja työpaikkoja. Elinvoiman ja kehittymisen kannalta 
on ensisijaista, että opiskelemaan lähteneistä aina osa myös palaa 
takaisin. Tämä tapahtuu vain siten, että on tarjolla koulutusta 
vastaavia töitä.  

 
  KuntaPro on neuvotellut Pohjois-Satakunnan kuntien Kankaanpään, 

Siikaisten, Honkajoen ja Jämijärven kanssa siitä, että 
Kankaanpäähän perustettaisiin KuntaPro:n yksikkö, josta voitaisiin 
järjestää kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät. Tämä ei 
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tarkoita sitä, ettei kuntaan jäisi talous- tai henkilöstöhallinnon tehtäviä. 
Taloushallinnon tehtävät muuttuisivat siten, että mm. talouden 
suunnittelu, reaaliaikainen seuranta ja ohjaus sekä myyntilaskutus 
jäisivät kuntaan. Palkkahallinnon tehtävät eivät juuri muuttuisi 
nykyisestä, koska ne ovat jo nyt ulkoistettu. Ulkoistaminen ei vähennä 
henkilöstöresursseja, koska nykyisillä resursseilla tehden kaikkia 
tehtäviä ole pystytty tekemään siten, kuin ne pitäisi tehdä. 

 
  Pohjois-Satakunnan elinvoiman kannalta KuntaPro:n yksikön 

tarjoamat koulutettujen henkilöiden työpaikat ovat tärkeitä kaikille 
seudun kunnille. Yhteisen hyvän tulevaisuuden vuoksi on tärkeää 
saada nämä työpaikat pysymään seudulla.  

 
  KuntaPro:lla on pitkälle kehittyneitä automatisaatiota ja myös jo 

robotiikkaa hyödyntäviä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja, 
jotka kunnan omana työnä tehden vaatisivat edelleen runsaasti 
manuaalista työtä. KuntaPro:n ohjelmistot ovat myös kehitetty siten, 
että niistä on toimialojen päälliköiden yksinkertaista omatoimisesti 
seurata toimialansa reaaliaikaista taloutta, mikä ei tällä hetkellä 
olevilla ohjelmistoilla toteudu. 

 
  Kertaluonteinen käyttöönottokustannus taloushallinnon palveluista on 

noin 128.855 € ja henkilöstöhallinnon osalta noin 24.462 €. Jatkuva 
vuosikustannus taloushallinnon osalta on 76.434 €/vuosi ja 
henkilöstöhallinnon osalta 13.562 €/vuosi. Nämä perustuvat 
suorituksiin. Palvelut ovat pilvipalveluita ja jatkuvat vuosikustannukset 
sisältävät tulevat versiopäivitykset.  

 
  Omana työnä jatkettaessa ohjelmistojen pilvipalveluihin siirto poistaisi 

tietojen mahdollisen tuhoutumisen ja ohjelmien hallinnoinnin riskejä, 
mutta muuta uudistusta tai kehittymistä ne eivät toisi käytettävyyteen 
eikä reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen. Se ei poistaisi sitä 
välttämätöntä tarvetta, että omana työnä kirjanpitoa ja koko 
taloushallintoa jatkettaessa nykyisen ohjelmisto on uusittava 
käytettävyyden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. 
KuntaPro:n kautta kunnan toiminnanohjauksessa vahvistuu 
nimenomaan tiedolla johtaminen. Edelleenkään omana työnä tehden 
ohjelmiston uusiminen ei poista pienen kunnan henkilöstömäärän 
vähyyteen liittyviä riskejä, joiden hallinta on yksi tulevaisuuden 
kriittinen tekijä, vaan henkilöitä tarvittaisiin lisää käytännössä yksi 
henkilö yleishallintoon. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista 
muusta näkökulmasta.  

 
  Kunta voi joko tuottaa talous- ja henkilöstöpalvelut itse, ostaa ne 

yksityiseltä sektorilta tai perustaa niitä varten yhtiön yksin tai yhdessä 
toisten kuntien kanssa. Sastamalan Tukipalvelut Oy:n kanssa 
voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 9 kuukautta. 
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  Pöytäkirjan liitteenä 112.1 Omistajuus KuntaPro:ssa -asiakirja, 
Pohjois-Satakunnan esiselvitysraportti ja Alustava 
ulkoistuspalveluhinnoittelu. 

 
  Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 14.5.2018 kokouksessaan ja antaa 

lausunnon asiasta kunnanhallitukselle.  
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle varattavaksi määrärahaa 

KuntaPro:n osakkeiden hankkimiseen In house -aseman 
saavuttamiseksi sekä määrärahaa käyttöönottoon ja jatkuviin 
kustannuksiin.  

 
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Jämijärven kunnan talous- 

ja henkilöstöhallintopalvelujen ulkoistamista KuntaPro:lle tukien siten 
Kankaanpäähän perustettavaa KuntaPro:n yksikköä ja seudun 
työpaikkojen suotuisaa kehittymistä. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
 
KV 36 § 
 
Ehdotus:  Kunnanvaltuusto päättää varata määrärahaa KuntaPro:n osakkeiden 

hankkimiseen In house -aseman saavuttamiseksi sekä määrärahaa 
käyttöönottoon ja jatkuviin kustannuksiin.  

 
Kunnanvaltuusto päättää Jämijärven kunnan talous- ja henkilöstö-
hallintopalvelujen ulkoistamisen KuntaPro:lle tukien siten 
Kankaanpäähän perustettavaa KuntaPro:n yksikköä ja seudun 
työpaikkojen suotuisaa kehittymistä. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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 Kunnanhallitus 124 §  21.05.2018 

 

37 § JÄSENEN VALITSEMINEN EDESMENNEEN ANNELI KUJANSUUN TILALLE 
SATAKUNTALIITON MAAKUNTAVALTUUSTOON  
  

 
KH 124 § Satakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. 

Maakuntavaltuuston jäsenet valitsee edustajainkokous, joka koostuu 
jäsenkuntien valitsemista edustajainkokouksen edustajista. 
Satakunnan maakuntavaltuustossa on 53 jäsentä vuosille 2017 – 
2019. Maakuntavaltuuston jäsenet edustavat Satakuntaliiton 
jäsenkuntia eli kaikkia Satakunnan 17 kuntaa kevään 2017 
kuntavaalien tuloksen mukaisesti. Valinnoissa on huomioitu tasa-
arvolaki. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Jämijärven kunnalla on ollut Satakunnan maakuntavaltuustossa 1 
paikka. Jäsenenä on toiminut Anneli Kujansuu ja hänen 
henkilökohtainen varajäsenensä on Satu Jokela. 
 
Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen kesken toimikauden 
menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa valtuuston 
jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta 
eron myöntämisestä 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 

Satakuntaliiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
edesmenneen Anneli Kujansuun tilalle. 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
KV 37 § 
 
Ehdotus: Valtuusto päättää valita jäsenen Satakunnan maakuntavaltuustoon 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi edesmenneen Anneli Kujansuun tilalle. 
 
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Satakunnan maakuntavaltuuston 

jäseneksi Timo Sorvalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 

_____ 
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  Kunnanhallitus 125 § 21.05.2018 
 
 
 
 

38  § SITOUMUS SATAKUNNAN VALINNANVAPAUSPILOTTIIN 

 
KH 125 § Satakuntaliitto maakuntauudistuksen valmistelualustaorganisaationa 

ja Porin kaupunki valinnanvapauspilotin hakijatahona esittävät (Liite 
125.1 Sitoumuskirje 19.4.2018), että kunnat sitoutuvat osallistumaan 
Satakunnan valinnanvapauspilottiin hankesuunnitelman (Liite 125.2 
Hankesuunnitelma 15.3.2018 ) mukaisesti ilman lisäehtoja kaikkien 
pilottien (henkilökohtainen 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 terveysministeriön ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti.  

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

 
Sitoumus pyydetään käsittelemään kuntien valtuustoissa viimeistään 
31.5.2018 mennessä. Ilmoitus päätöksestä pyydetään toimittamaan 
Satakuntaliiton ylläpitämän maakuntauudistuksen projektitoimistoon 
maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi. 

 
Lisätiedot 1) Hakuilmoitus ja 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja 
eräiksi siihen 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 
hankesuunnitelman mukaisesti ilman lisäehtoja. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
 
 
 
 

mailto:maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi
http://www.jamijarvi.fi/
http://www.jamijarvi.fi/ajankohtaista/?issue=307
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KV 38 § 
 
Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä osallistumisen Satakunnan 

valinnanvapauspilottiin esitetyn hankesuunnitelman mukaisesti ilman 
lisäehtoja. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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 Kunnanhallitus 127 § 21.05.2018 
 
 
 

39 § 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 toteutuma 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. 
 
  ----- 
 
KV 39 § 
 
Ehdotus: Kunnanvaltuusto merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden 

raportin 1 – 3 kk 2018 tiedokseen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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 Kunnanhallitus 128 § 21.05.2018 
 
 
 

40 § 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 

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

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee uuden 

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

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
 
KV 40 § 
 
Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää valita uuden jäsenen kunnanhallitukseen 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2019 saakka Ari Uusi-Rasin tilalle. 
 
Päätös: Valtuutettu Satu Jokela ehdotti kunnanhallituksen jäseneksi Antero 

Karppista. Valtuutettu Anu Koivumäki kannatti valtuutettu Satu 
Jokelan ehdotusta. 

 
 Valtuutetun varajäsen Mikko Salminen ehdotti kunnanhallituksen 

jäseneksi Raimo Mansikkamäkeä. Valtuutettu Pentti Mäkelä kannatti 
valtuutetun varajäsenen Mikko Salmisen ehdotusta. 

 
 Koska oli tehty kaksi erilaista kannatettua esitystä kunnanhallituksen 

jäseneksi, puheenjohtaja totesi, että tulee äänestää. Puheenjohtaja 
ehdotti lippuäänestystä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 
ääntenlaskijoina. Äänestyksen tuloksena Antero Karppinen sai 9 
ääntä ja Raimo Mansikkamäki sai 7 ääntä. 

 
 Kunnanvaltuusto päätti valita kunnanhallituksen jäseneksi Antero 

Karppisen. 
 
 _____ 
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  Kunnanhallitus  129 § 21.05.2018 
 

 

41 § 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 § 

teknisen lautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi toimikaudeksi 
1.6.2017 – 31.5.2021.  

 
  Ari Uusi-Rasi on 16.5.2018 jättämällään sähköpostilla pyytänyt eroa 

teknisen lautakunnan jäsenyydestä. Kunnanhallituksen tulee esittää 
valtuustolle uuden jäsenen valintaa tekniseen lautakuntaan sekä 
esittää, että valtuusto määrää teknisen lautakunnan puheenjohtajan 
Ari Uusi-Rasin tilalle. 

 
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 
toimikaudeksi 31.5.2021 saakka 

Ari Uusi-Rasin tilalle. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
 
KV 41 § 
 
Ehdotus:  Kunnanvaltuusto päättää 

1) valita teknisen lautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 31.5.2021 saakka 

2) määrätä teknisen lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 31.5.2021 saakka 

Ari Uusi-Rasin tilalle. 
 
Päätös:  Kunnanvaltuusto päätti  

1) valita teknisen lautakunnan jäseneksi Petri Ihanamäen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 31.5.2018 saakka 
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2) määrätä teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Mikko Salmisen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021 saakka. 

   
Koska varajäsen Petri Ihanamäki ja varapuheenjohtaja Mikko 
Salminen tulivat valituiksi, heidän tilalleen tulee valita varajäsenen ja 
varapuheenjohtaja. 
 
Valtuusto päätti valita Petri Ihanamäen varajäseneksi Toni Sorvalin ja 
varapuheenjohtajaksi Riku Vallilan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
31.5.2021 saakka. 
 
_____ 
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Kunnanhallitus  196 § 01.09.2017 
Kunnanvaltuusto 59 § 28.09.2017 
Kunnanhallitus 133 § 21.05.2018 

 

42 § POLETILLA PUTKEEN -INVESTOINTIHANKE  

 
KHh 196 § Poletilla putkeen -investointihankkeessa uudistetaan Jämin 

hiihtotunnelin lipunmyynti, asiakashallinta ja kulunvalvonta 
sähköiseksi ja muista toimijoista riippumattomaksi järjestelmäksi. 
Hankkeen avulla on tavoitteena parantaa tunnelin toimintaa nykyistä 
kustannus-tehokkaammaksi ja parantaa 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, jolloin on henkilökohtaista asiakaspalvelua ja neuvontaa 
mm. sähköisen järjestelmän 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 kuntastrategian 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 

hankkeeseen. 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 

hiihtotunnelin taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi on tehty 
toimia. Hankkeen sisältö ja kustannusarvio ovat kehitystyön aikana 
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muuttuneet niin, että kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston on 
tarkoituksenmukaista arvioida hankkeen hakeminen uudelleen. 

 
                                       Hanke toteuttaa kuntastrategiaa alueen elinvoiman vahvistamisessa, 

kuntalaisten liikunnan lisäämisen tavoitteissa, kunnan 
omistajaohjauksen tavoitteissa sekä älykkäästi erikoistuvan Pohjois-
Satakunnan elinkeinojen kehittymisessä. 

 
                                       Hankkeessa on tarkoitus hankkia asiakaspalvelukontti, 

verkkokauppa, digitaalinen testialusta, sähköinen kulku ja valvonta. 
 
                                       Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 42.000 € (alv 0%) ja siihen 

haetaan 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 

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

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 

 
KV 42 § 
 
Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää myöntää 42.000 euron lisämäärärahan 

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

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Valtuutetut Matti Leppihalme ja Kristiina Kotaoja poistuivat 

kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kello 
19.55. 

 
 Pöytäkirjantarkastajana toimi tämän pykälän käsittelyn ja 

päätöksenteon ajan Anu Koivumäki. 
 
 Valtuutetut Matti Leppihalme ja Kristiina Kotaoja palasivat 

kokoukseen klo 20.08. 
 _____ 
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43  § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI 
OTETTAVAT ASIAT 

 

Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen kertoi 30.5.2018 järjestettävistä 
tietosuojailtakoulusta ja hakelämpöasia keskusteluillasta, joihin 
valtuutettuja on kutsuttu. 
 
_____ 
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 44 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
  Ei ollut. 
 
  _____ 
  
   


