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Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2020  

   

Kunnanhallitus 

  

 
KOKOUSAIKA 

Maanantai 9.3.2020 klo 19.42 – 19.52 

 
KOKOUSPAIKKA 

Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 
 

Satu Jokela 
Antero Karppinen 
Anu Koivumäki 
Kristiina Kotaoja 
Antti Lähteenmäki 
Olli Seppälä 
Timo Sorvali                        puheenjohtaja 
 

POISSA OLLEET  

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
 

Matti Leppihalme, valtuuston ǀ varapuheenjohtaja 
Josefiina Koivunen, valtuuston ‖ varapuheenjohtaja 
Markus Ojakoski, vt. kunnanjohtaja 
Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 
 

ASIAT 
 
 

§§ 28 – 33 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Timo Sorvali                         Noora Nieminen      

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja to-
dettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
Kunnanvirasto ___.___.2020  
 
 
 
Anu Koivumäki                     Kristiina Kotaoja 

    Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2020 
Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 
 
 
vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

28 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 
ja Kristiina Kotaoja. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

30 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 24.2.2020 / 28 § Toiminnan ja talou-
den katsaus 1-12 kk / 2019 ja tilinpäätösvalmistelu 25.2.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 24.2.2020/ 39 § Luottamushenkilöille 
järjestettävä seminaari kevään 2020 aikana 25.2.2020 
- Satakuntaliitto 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakun-
nan ohjausryhmän kokouksen 26.2.2020 mediatiedote 27.2.2020 
Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 4.3.2020 kokouksen tie-
dote 4.3.2020 
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 27.2.2020 / 9 § Talouden ja toimin-
nan raportointi jäsenkunnille 2.3.2020 
- Aluehallintovirasto 
Selvityspyyntö hallintokantelun johdosta 3.3.2020 
- Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 2.3.2020 / 13 § Pohjois-Satakun-
nan Seutuverkko Oy:n lainajärjestelyt 4.3.2020 
- Sastamalan kaupunki 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 2.3.2020 / 9 § Pohjois-Satakun-
nan Seutuverkko Oy:n lainajärjestelyjen hyväksyminen 5.3.2020 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset:  

- Kahdeksan kiinteistönluovutusilmoitusta 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 
 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 täytäntöön pan-
tavissa. 

 
Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 

 
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 täytäntöön pan-
tavissa. Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuostolain mu-
kaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 

 
Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 25 § 24.2.2020   

31 § JÄMIJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEN  

 
KH 25 § Jämijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 28.11.2019 46 § sivistystoimen 

tilahankkeen suunnittelusta 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa sekä mm. 
merkinnyt tiedoksi asiaa koskevan hankesuunnitelman. Valmistelussa on 
lähdetty siitä, että uusi rakennus sijoittuu nykyiselle kaava-alueelle kirkon-
seudulle nykyisen koulun välittömään läheisyyteen.  
 
Nykyinen asemakaava ei kuitenkaan mahdollista neliömäärältään riittävää 
rakennusmahdollisuutta ja siten asemakaavaa tulee muuttaa. Asemakaa-
vamuutos käynnistetään kunnanhallituksen vireillepanolla ja samassa yh-
teydessä asetetaan nähtäville liitteenä 25.1 oleva osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma.  
 
Suunnittelualueella on voimassa kunnanosan 411 asemakaava, joka on 
vuodelta 1972. Kaavamuutoksessa Kirkonseudun kaava-alueen korttelin 
36 tontit 6 ja 8 yhdistetään ja alueelle osoitetaan paikka uudelle koulura-
kennukselle. 
 
Valmistelija vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen Jämijärven 
kirkonseudun kaava-alueen korttelin 36 tontteja 6 ja 8 koskien ja asettaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville liitteenä esitetyn mukai-
sesti.  
 

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle liitteen tarkastamiseksi ja kä-
sitellä asian seuraavassa kokouksessa. 
 

Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KH 31 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu ja päivitetty versio on 
liitteenä 31.1. 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen Jämijärven 
kirkonseudun kaava-alueen korttelin 36 tontteja 6 ja 8 koskien ja asettaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville liitteen 31.1 mukaisesti.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

32 § SIVISTYSTOIMEN TILAHANKKEEN KILPAILUTUKSEN SISÄLTÖ 

 
Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 28.10.2019 § 46, että 
sivistystoimen tilahanketta suunnitellaan 4100 bruttoneliömetrin rajoissa, 
että hanke palvelee kaikkia varhaiskasvatuksen, esikoulun, perusopetuk-
sen ja liikuntatilojen tarpeita ja että kunnanhallitus käynnistää markkina-
vuoropuhelun markkinoiden kartoittamiseksi.  
 
Markkinavuoropuhelua käytiin 8., 9. ja 23.1.2020 ja niihin osallistui neljä 
hankkeesta kiinnostunutta yritystä. Markkinavuoropuhelujen rinnalla val-
misteltiin liitteenä olevia suunnitteluohjelmaa, urakkaohjelmaa ja tilaohjel-
maa. Valmisteluun oli osallistumisoikeutettuina rakentamishankkeen oh-
jausryhmän jäsenet, kunnanhallituksen jäsenet ja markkinavuoropuhe-
lussa mukana olleet henkilöt. Suunnitteluohjelma, urakkaohjelma ja tilaoh-
jelma ovat keskeiset hankkeen kilpailutukseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi 
aineistoon liitetään mm. liitteenä oleva Terve Talo –asiakirja ja valmisteilla 
oleva haitta-ainetutkimus purettavista rakennuksista.  

 
Hankkeen käsittely on tarkoitus toteuttaa niin, että kunnanhallitus lähettää 
aineiston sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, vapaa-aikalautakun-
nan, vanhusneuvoston ja nuorten vaikuttajaryhmän kommentoitavaksi. 
Tämän jälkeen asia palaa kunnanhallitukseen, joka tekisi esityksen val-
tuustolle mahdollisuuksien mukaan 20.4.2020 kokoukseen.  
 
Liitteet: 32.1 Suunnitteluohjelma 
 32.2 Urakkaohjelma 
 32.3 Tilaohjelma 
 32.4 Turvallisuusasiakirja 
 32.5 Terve talo –asiakirja 
 32.6 Vastaanottomenettely 
 32.7 Työturvallisuusriskien analyysilomake 
 
Valmistelija vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
  

Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta va-
paa-aikalautakunnalta, vanhusneuvostolta ja nuorten vaikuttajaryhmältä 
lausuntoja suunnitteluohjelmasta, urakkaohjelmasta sekä tilaohjelmasta. 
Lausunnoissa voi kuitenkin vapaasti käsitellä muitakin asioita.  
 

 
Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, va-
paa-aikalautakunnalta, vanhusneuvostolta, nuorten vaikuttajaryhmältä ja 
Jämijärven Koti ja Koulu ry:ltä lausuntoja suunnitteluohjelmasta, urakka-
ohjelmasta sekä tilaohjelmasta. Lausunnoissa voi kuitenkin vapaasti käsi-
tellä muitakin asioita.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

33 § JÄMIN HIIHTOTUNNELIN AUKIPITÄMINEN TOISTAISEKSI 

 
Jämin Hiihtotunneli Oy on Jämijärven kunnan kokonaan omistama yhtiö, 
joka ylläpitää hiihtotunnelia. Jämin alueen toimijoille, mm. majoituspalve-
lujen tuottajille on tärkeää, että hiihtotunnelin aukiolosta tiedetään hyvissä 
ajoin etukäteen syksyä 2020 ajatellen. Omistajan tahdonilmaus varmis-
taisi syksyn palvelutarjonnan. Vuonna 2019 hiihtotunnelin aukeamisesta 
esiintyi epävarmuutta.  
 
Hiihtotunnelille etsitään yhtiön ulkopuolista käytännön toteuttajaa ilmoituk-
sella, jossa ilmoittautumisaikaa oli 28.2.2020 asti. Ilmoituksen pohjalta yh-
teistyöhön on ollut kiinnostusta. Neuvotteluissa varmistetaan, ettei mah-
dollinen ratkaisu vaikuta aukioloon. 
 
Valmistelija vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus edellyttää, että Jämin Hiihtotunneli Oy varmistaa, että hiih-
totunneli on auki vähintään vuoden 2020 lokakuusta joulukuuhun ja vuo-
den 2021 ensimmäiselle neljänneksellä kysyntää vastaavasti. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Antero Karppinen ja Matti Leppihalme ilmoittivat olevansa esteellisiä (yh-
teisöjäävi) asiassa. Karppinen ja Leppihalme poistuivat kokouksesta tä-
män pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 31, 33 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-
antai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus. 
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
 
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
Puhelinnumero: 02 572 970  

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja pu-
helinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaa-
mosta. 
 

Muutoksenhakukielto 
 
 Pykälät: 28, 29, 30, 32 
 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytän-
töönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 


