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75 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kristiina Kotaoja 
ja Anu Koivumäki. 
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Kunnanhallitus 37 § 30.3.2020 
Kunnanvaltuusto   9 § 20.4.2020 
Kunnanhallitus 69 § 15.6.2020 

77 § SIVISTYSTOIMEN TILAHANKKEEN KILPAILUTTAMINEN 

 

KH 37 § Jämijärven kunnanvaltuusto päätti 28.10. § 46, että  
 
- sivistystoimen rakennushankkeen jatkosuunnittelua toteutetaan yh-

teensä noin 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa 

- rakennushankkeen jatkosuunnittelussa lähdetään siitä, että hanke pal-
velisi ensisijaisesti kaikkia varhaiskasvatuksen, esikoulun ja perusope-
tuksen tarpeita ja liikuntatilojen tarvetta 

- suunnittelun seuraavien vaiheiden ohjaavana tavoitteena on, että ra-
kennushanke valmistuu syyslukukauteen 2021 mennessä. Tavoite ei 
ehdottomasti poissulje jatkokäsittelystä toteutustapoja, joiden ei voi 
odottaa toteutuvan ko. määräaikaan mennessä. 

 
Em. kunnanvaltuuston päätöstä edelsi hankesuunnitelmatyö, jonka ai-
kana tehtiin myös kuntalaiskysely 23.8. - 8.9.2019. Kuntalaiskyselyssä 
koulun ja varhaiskasvatuksen sekä liikuntatilojen (ml. kuntosali) keskittä-
minen yhteen pisteeseen sai tukea. Kirjaston osalta kuntalaismielipide oli 
jakaantunut. Kunnanviraston rakentaminen koulun yhteyteen ei saanut 
tukea.  
 
Hankkeen suunnittelussa on ollut tärkeänä elementtinä mukana muunto-
joustavuus, jonka tarkoitus on varmistaa, että kiinteistöllä on käyttöä, 
vaikka perusopetuksen ikäluokat ja varhaiskasvatukset asiakasmäärä pie-
nenisivät. Tämän vuoksi esimerkiksi kirjasto on perusteltua jättää hank-
keesta pois tässä vaiheessa.  
 
Em. kunnanvaltuuston päätöksen mukaisten markkinavuoropuheluja käy-
tiin 8., 9. ja 23.1.2020 ja niihin osallistui neljä hankkeesta kiinnostunutta 
yritystä. Markkinavuoropuhelujen rinnalla ja jälkeen valmisteltiin liitteenä 
olevia suunnitteluohjelmaa, urakkaohjelmaa ja tilaohjelmaa. Valmisteluun 
oli osallistumisoikeutettuina rakentamishankkeen ohjausryhmän jäsenet, 
kunnanhallituksen jäsenet ja markkinavuoropuhelussa mukana olleet 
henkilöt. Kyseiset asiakirjat täyttävät kunnanvaltuuston reunaehdot, kui-
tenkin niin, että rakennushankkeen aikataulu on niissä siten, että myös 
paikalla rakentaminen on mahdollista. Syyslukukauteen 2021 mennessä 
on mahdollista tilaelementtirakenteisen koulun valmistuminen. Kilpailutuk-
seen liittyvä pisteytys urakkaohjelmassa on pyritty rakentamaan niin, että 
hinta saa merkittävän, mutta ei kuitenkaan yksinomaista roolia urakoitsi-
jan valinnassa. Kunnalle erittäin tärkeä vuoropuhelu on pyritty mahdollis-
tamaan kaksivaiheistamalla tarjousmenettelyä.  
 
Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 9.3.2020 pyytänyt lausun-
toa sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta vapaa-aikalautakun-
nalta, vanhusneuvostolta, nuorten vaikuttajaryhmältä ja Jämijärven Koti ja 
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Koulu ry:ltä lausuntoja suunnitteluohjelmasta, urakkaohjelmasta sekä tila-
ohjelmasta, joiden pohjalta sivistystoimen tilahanke voitaisiin kilpailuttaa.  
Saadut lausunnot ovat esityslistan liitteenä 37.1.  
Suunnitteluohjelmaa ja urakkaohjelmaa on muokattu lausuntojen perus-
teella.  
 
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.  
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
  
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

1) hyväksyy suunnitteluohjelman, urakkaohjelman ja tilaohjelman kilpailu-
tuksen perustaksi 

2) valtuuttaa kunnanhallituksen käynnistämään sivistystoimen tilahank-
keen kilpailutuksen. 

 
Käsittely: 
 Käsittelyn myötä esittelijä teki lisäyksen liitteenä olevaan suunnitteluohjel-

man kohtaan 2.9.: Oppimisympäristön on kuitenkin oltava rauhallinen ja 
oppilaiden keskittymistä tukeva. 
 

Päätös: 
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
______ 

 
KV 9 § 
 
Päätösesitys: Kunnanvaltuusto päättää 

1) hyväksyä suunnitteluohjelman, urakkaohjelman ja tilaohjelman   
  kilpailutuksen perustaksi 

2) valtuuttaa kunnanhallituksen käynnistämään sivistystoimen  
  tilahankkeen kilpailutuksen. 

 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
  ______ 
 
KH 69 § Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokoukseen 20.4.2020 (9 §) valtuuttaa 

kunnanhallituksen käynnistämään kilpailutuksen sivistystoimen tilahank-
keen urakoinnista. Valtuuston hyväksymät suunnitteluohjelma, urakkaoh-
jelma ja tilaohjelma ovat kilpailutuksen pohjana. Ohjelmat edustavat hyvin 
tilaajan tahtoa sen perusteella, että aineistoihin toivotut muutokset on 
saatu huomioitua. Asioita jää kuitenkin kilpailutuksen jälkeen ratkaista-
viksi. Näistä tärkeimpiä vaikuttavat olevan tilojen sijoittelu ja varustukseen 
liittyvät kysymykset. Tilaajan tahdon varmistamisella on poikkeuksellisen 
suuri merkitys hankkeessa, koska hankkeella on kytkös kaikkeen kunnan 
toimintaan, koska oppilaiden ja varhaiskasvatuksen määrän arvioidaan 
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merkittävästi laskevan tulevaisuudessa. Tilaan tulee voida myöhemmin 
sijoittaa kirjasto ja toimistotiloja sekä esimerkiksi nuorisotoimen tiloja. On 
mahdollista, että tulevaisuudessa lähes kaikki kunnan toiminnot ovat kes-
kitettyinä uuteen rakennukseen. Rakennushanke merkitsee siten myös 
sitä, että tulevaisuudessa ei ole tai on hyvin vähäistä tarvetta muille kor-
vausinvestoinneille. Rakennus on ajateltu tiloiltaan sikäli niukaksi, että 
sinne alkuvaiheessa siirtyvien toimintojen käytössä oleva tilamäärä laskee 
n. 35 % ja lisäksi varhaiskasvatuksen käytössä olevista vuokratiloista voi-
daan luopua. 

 
Asiakirjojen sisältöön on tehty muutoksia valtuuston käsittelyn jälkeen: 

 
1) Lämpöliittymän hankinta on kilpailutettavana elementtinä poistettu, 

koska voimassa olevan lämmöntoimitussopimuksen perusteella liitty-
mismaksua uudesta rakennuksesta ei tule.  

 
2) Luovutaan seuraavasta elementistä; ”Tarjouskilpailu on kaksivaihei-

nen: ilmoittautumisvaiheessa osallistumishakemuksen jättäneistä ja 
vähimmäisvaatimukset täyttävistä hakijoista valitaan soveltuvuuspe-
rustein 3 - 5 tarjoajaa KVR –urakan kilpailulliseen neuvottelumenette-
lyvaiheeseen.”. Tarjouksia ei odoteta määrällisesti sellaista määrää, 
että karsinnan vuoksi toinen vaihe olisi tarpeellinen. Tilaajan tahdon 
varmistamisen näkökulmasta tarjouksen hyväksymistä seuraavassa 
urakkaneuvotteluvaiheessa saadaan varmistettua tilaajan tahtotilan 
toteutuminen riittävällä tavalla. Urakkaneuvotteluvaiheeseen tulee kiin-
nittää erityisen suurta huomiota.  

 
3) Keittiötilaa on laajennettu tilaohjelmassa hieman aikaisemmasta.  

 
Tarjouspyyntöluonnoksessa on lueteltuna liitetiedostoja (16 kpl), joiden 
katsotaan olevan teknisiä tai muihin päätöksiin perustuvia. Tarjouspyyn-
nössä mainitaan myös 27.7.2020 määräaika, johon mennessä rakennut-
tajan tulee toimittaa vastauksen tarjoajien kysymyksiin ja asiakirjatäyden-
nyksiin. Vastaukset annetaan virkatyönä.  
 
Tarjouspyyntöluonnoksen mukaan tarjouksia odotetaan 17.8.2020 men-
nessä.  
 
Liitteenä tarjouspyyntöluonnos (69.1), suunnitteluohjelma (69.2), urakka-
ohjelma (69.3) ja tilaohjelma (69.4).  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää käynnistää sivistystoimen tilahankkeen kilpailutuk-
sen tarjouspyyntöluonnoksen, suunnitteluohjelman, urakkaohjelman sekä 
tilaohjelman mukaisena. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

____ 

 
KH 77 §  Kunnanhallituksen päätöksessä (15.6.2020 § 69) lähdettiin siitä, että tar-

joukset sivistystoimen tilahankkeen osalta jätettäisiin 17.8. mennessä. Vii-
kon kuluttua hankintailmoituksen julkaisemisesta jälkeen muutaman päi-
vän sisällä oli tullut viisi pyyntöä lisäajasta tarjouksen jättämistä varten. 
Kyseessä on merkittävä määrä potentiaalisia tarjoajia ja kunnan näkökul-
masta on tärkeää, että tarjouksia tulee paljon. Lisäksi tarjousten laatuun 
voi vaikuttaa se, että niiden tekemiseen käytetty aika on riittävä. Valmistu-
misaikataulua ei tarjousten määräpäivän muuttamisen johdosta tarvitse 
muuttaa, mutta tarpeellisia muutoksia tarjouspyynnössä esitettyihin ura-
kan vaiheisiin tehtäisiin tarjousaikataulumuutosta vastaavasti.  
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää siirtää tarjousten jättämisajankohdan 14. syys-
kuuta 2020.  

 
 


