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KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2020 klo 19:00 – 19:50 

KOKOUSPAIKKA Raharinne, kunnanvaltuuston 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 OL-

LEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Ari Uusi-Rasi, valtuuston puheenjohtaja 

Josefiina Koivunen, valtuuston ǁ puheenjohtaja 

Markus Ojakoski, vt. kunnanjohtaja 

Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 

 
ASIAT §§ 90 – 98 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Timo Sorvali                         Noora Nieminen      

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.___.2020  

 

 

Anu Koivumäki                     Olli Seppälä 

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2020 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

90 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 
ja Olli Seppälä. 

   
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

92 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Tiedote: Suun terveydenhuolto ja fysioterapia muuttavat peruspalvelu-
keskus Tapalan uusiin tiloihin 19.8.2020 
- Aluehallintovirasto 
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lounais-Suomen Aluehallin-
toviraston toimialueelle 24.8.2020 
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 43 §, 44 § / 20.8.2020 25.8.2020 
- Sosiaali- ja terveysministeriö 
Kuntainfo 8/2020: Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon 
liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset        26.8.2020 

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

(ajalta 15.8.2020 – 26.8.2020) 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 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: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

93 § KIRJANPIDON JA PALKANLASKENNAN TOTEUTTAMISTA KOSKEVIEN SOPIMUS-
TEN IRTISANOMINEN 

 

Jämijärven kunnan kirjanpitoa ja palkanlaskentaa on hoitanut 1.1.2019 
alkaen ensin KuntaPro Oy ja 1.4.2019 alkaen Sarastia Oy. Yhteistyö ei 
koeta lähteneen käyntiin kunnan tavoitteenasettelua vastaavalla tavoin. 
Kunnan omille työntekijöille on jäänyt merkittävästi odotettua enemmän 
tehtävää kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta.  
KuntaPron kanssa solmitussa sopimuksessa on asetettu palvelutuotan-
non sekä yhteistyön tavoitteiksi  
 

 tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen 

 tietojen sähköisyys 

 kertatallennusperiaate 

 käyttövalmiiden raporttien periaate 

 esimiestyön tukeminen 

 yhdessä sovituissa toimintaperiaatteissa pitäytyminen 

 järkevien ja kustannustehokkaiden prosessien toteuttaminen 

 prosessien ja järjestelmien kehittäminen tuottavuuden kehittämiseksi 
 
Sarastian ohjelmistojen toimintaa pidetään paikoin haastavana. Rapor-
toinnin ja esimiestyön tuen ei nähdä toteutuneen kunnan odotusten mu-
kaisesti. Ulkoistamista koskevien päätösten perusteluissa lähdettiin siitä, 
että palvelut saadaan Kankaanpäästä, joka ei myöskään ole toteutunut. 
Palveluntuottajaa uudelleen kartoittamalla tavoitellaan myös taloudellista 
säästöä nykyiseen kokonaiskustannustasoon. Sarastian kustannuksiin 
vaikuttavat merkittävästi erilaiset lähes välttämättömät ja kustannuksiltaan 
merkittävät lisätilaustarpeet.  
 
Sopimuksesta KuntaPro Oy:n kanssa on päätetty kunnanhallituksessa 
24.9.2018 § 195. 
 
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

   
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus päättää irtisanoa KuntaPron eli Sarastian kanssa solmitut 
ja 17. - 20.12.2018 allekirjoitetut sopimukset (sopimusnumero 230/2018) 
päättymään 31.12.2021 sekä valtuuttaa kunnanjohtajan irtisanomaan 
kaikki muut mahdolliset sitoumukset.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

94 § OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2020 

 
Kunnanhallituksen 20.1.2020 § 6 antaman talousarvion täytäntöönpano-
ohjeen mukaan kunnanvaltuustolle annetaan osavuosiraportti 1.1. – 
30.6.2020 talouden ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen tilan-
teesta viimeistään elokuun 2020 loppuun mennessä. Hallintokunnat ovat 
valmistelleet osavuosiraportin koskien talousarvion toteumaa ensimmäi-
seltä puolelta vuodelta. 
 
Osavuosiraportti on liitteenä 94.1. 
 
Kunnan toimintakate on ensimmäisen puolen vuoden jälkeen   
-5 229 914,12 euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli  
-5 399 727,00 euroa. Toimintatuotot (223 732,83 euroa) ovat kertyneet 
suunnitellusti, mutta toimintakulut (-5 453 646,95) ovat toteutuneet hie-
man vähäisimpänä verrattuna viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen, 
jolloin toimintakuluja oli yhteensä 5 632 376 euroa. Talousarviossa arvioi-
duista verotuloista on toteutunut 46,58 % eli 2 869 366,20 euroa ja valti-
onosuuksista 50,33 % eli 2 692 864,00 euroa. 
 
Investointimenoihin on talousarviossa varattu 235 423,00 euroa ja niistä 
on toteutunut 71 808,06 euroa.  
 
Talousarviossa on tälle vuodelle varattu pitkäaikaisten lainojen lisäyksiin 
1 100 000 euroa. Talousarviolainoja ei ole nostettu. Pitkäaikaisia lainoja 
on lyhennetty 319 845,44 euroa. Kuntatodistuslainoja on 1 000 000 eu-
roa. 

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  

Kunnanhallitus merkitsee osavuosiraportin 1.1. – 30.6.2020 tiedokseen ja 
saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

95 § VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA 1.1.2021 ALKAEN 

 
Jämijärven kunnan vakuutusten hallinnointi on hoidettu yhteistyössä va-
kuutusmeklariliike Semita Oy:n kanssa ja heille on annettu toimeksianto 
kilpailuttaa kunnan vakuutukset. 
 
Kilpailutus on tehty avoimella menettelyllä julkisen hankintalain mukai-
sesti. Liitteessä 95.1 oleva tarjouspyyntö julkaistiin 15.6.2020 HILMA –
kanavassa ja se lähetettiin sähköpostitse kahdeksaan eri vakuutusyhti-
öön. Tarjoukset pyydettiin kunnan omaisuusvakuutuksista, metsävakuu-
tuksesta, vastuuvakuutuksista, keskeytysvakuutuksesta, työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta, ryhmätapaturmavakuutuksesta ja ajoneuvo-
vakuutuksista. Tarjoukset pyydettiin jättämään 9.8.2020 klo 12.00 men-
nessä.  
 
Tarjoukset saatiin seuraavilta vakuutusyhtiöiltä:  
  
Pohjola Vakuutus Oy  
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö  
IF Vahinkovakuutus Oy  
  
Kaikki saadut tarjoukset saapuivat määräaikaan mennessä ja ne vastasi-
vat tarjouspyyntöä. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 95.2 
 
Tarjouspyynnön mukaisesti valituksi tulee se kokonaistarjous, joka on tar-
jouspyynnön mukainen ja kokonaishinnaltaan edullisin.  
  
Liitteenä 95.3 olevan vakuutusvertailun mukaiset vertailuhinnat ovat seu-
raavat:  
  
Pohjola Vakuutus Oy      16 325 € / vuosi  
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö   17 557 € / vuosi  
IF Vahinkovakuutus Oy     18 375 € / vuosi  
  
Tarjouspyynnön mukainen sekä hinnaltaan edullisin on Pohjola Vakuutus 
Oy:n tarjous. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  

Kunnanhallitus valitsee Jämijärven kunnan vakuutusyhtiöksi 1.1.2021 al-
kaen tarjouspyynnön mukaisen ja kokonaishinnaltaan edullisimman tar-
jouksen (16 325 euroa / vuosi) jättäneen Pohjola Vakuutus Oy:n.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

96 § ARVIOINTIRYHMÄN NIMEÄMINEN SIVISTYSTOIMEN TILAHANKKEEN TARJOUK-
SIEN ARVIOIMISEKSI 

 
Kunnanvaltuusto on aikaisemmin kokouksessaan (20.4.2020 § 9) päättä-
nyt, että Jämijärven kunnan sivistystoimen koulun ja päiväkodin suunnit-
telu ja rakentaminen toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (KVR), joka 
sisältää suunnittelun ja toteutuksen.  
 
Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin 16.6.2020 Cloudia-kilpailu-
tusjärjestelmässä. Määräaika tarjouksen jättämiselle umpeutuu 14.9.2020 
klo.12.00, jonka jälkeen saadut tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset ver-
taillaan. 
 
Tarjousvertailussa tarjousten luonnossuunnitelmien ja muiden tarjous-
asiakirjojen laatuarviointi ja pisteytys tehdään perustettavaksi esitettävän 
arviointiryhmän toimesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisilla perusteilla. 

 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää perustaa arviointiryhmän tarjousten arviointia var-
ten, joka koostuu kunnanhallituksen jäsenistä, kunnanvaltuuston puheen-
johtajista, kunnanjohtajasta, sivistysjohtajasta, vararehtorista, talous- ja 
hallintopäälliköstä, rakennuspäälliköstä, lautakuntien puheenjohtajista, 
sivistyslautakunnan erikseen nimeämästä edustajasta sekä Jämijärven 
Koti ja Koulu ry:n edustajasta. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii 
kunnanjohtaja. Puheenjohtaja voi kutsua asiantuntijoita osallistumaan ar-
viointiryhmän työskentelyyn. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

97 § LISÄASIAN OTTAMINEN 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää ottaa käsittelyyn asian Pohjois-Satakunnan digi-
taaliset vapaa-ajan palvelut -hanke. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

98 § POHJOIS-SATAKUNNAN DIGITAALISET VAPAA-AJAN PALVELUT -HANKE 

 
Valtiovarainministeriö on 24.6.2020 avannut valtionavustushaun kunnille 
ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Valtionavustus on 
osa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmää, johon on valtion talous-
arviossa varattu määrärahaa 10 miljoonaa euroa tälle vuodelle. 
 
Tavoitteena on edistää kuntien digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimin-
tatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja, jonka avulla on mahdollista 
saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaa-
tioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kun-
talähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.  
 
Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota 
ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä 
paremmiksi käytännöiksi. Sitä voi hakea seuraavien asioiden kehittämi-
seen: 

 kunnan sähköinen päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit 

 kunnan toimielinten sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksen-
tekomenettely 

 kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistuminen ja vaikuttami-
nen 

 etätyö ja monipaikkainen työ tai 

 kunnan järjestämien palvelujen digitalisaatio, esimerkiksi kulttuuri-, 
nuoriso-, liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen digitalisaatio. 

 
Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat 
toteuttavat yhdessä. Hankehakemus on jätettävä 5.10.2020. 
 
Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohankkeen ohjausryhmä on valmistellut 
hakemusluonnoksen, joka on liitteenä 98.1. Hankkeen osallistujiksi on 
kaavailtu samaa kokoonpanoa kuin digitalisaatiohankkeessa; Kankaan-
pää, Jämijärvi, Siikainen, Karvia ja Pomarkku. 
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Satakunnan kuntien vapaa-
ajanpalveluiden digitalisaatiota yhteisesti. Näiden palveluiden piiriin kuu-
luu mm. lähiliikuntapaikkojen, retkeilyn ja lähimatkailun käytön sekä pai-
kallisen taiteen ja kulttuurin digitaalisten palvelumallien kartoitusta ja hyö-
dyntämistä sekä kuntien asukkaiden että matkailijoiden näkökulmasta. 
 
Tavoitteena on luoda monikäyttöinen ja helposti päivitettävissä oleva digi-
taalinen portaali / sovellus seudun vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuk-
sista. Tähän kuuluvat mm. digitaaliset paikkatietoa hyödyntävät kartat, 
360-kuvat kohteista ja käyttäjien mahdollisuus osallistua kehittämiseen ja 
antaa palautetta tai kehitysehdotuksia sovellusta hyödyntäen. Palvelusta 
halutaan luonnon, rakennetun kulttuurin ja digitaalisten palveluiden raja-
pinta. Vapaa-ajan palveluiden digitalisaatio edesauttaa palveluiden löytä-
mistä ja niiden monipuolisempaa käyttöä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Satakunnan alueen ulkoilureitit, luonto-
polut, retkipaikat, kulttuurikierrokset ja lähiliikuntapalvelut. Näistä luodaan 
digitaaliset kartat, jotka kerätään yhteiseen sovellukseen ja joka hyödyn-
tää paikannuspalvelua.  
 
Hankkeen toimenpiteiksi on suunniteltu 1. tilannekuvan luominen, 2. digi-
taalisten alustojen kartoitus ja palvelumuotoilu, 3. kokeilut, kehittäminen ja 
palautteen keruu ja 4. koulutus ja neuvonta. Toteutusaikataulu asettuisi 
ajalle 5/2021 – 11/2022. Hakemus tarkentuu syksyn aikana. 
 
Kannustinjärjestelmästä on mahdollista saada 85 % hankkeen kustannuk-
sista. 
Hankkeen kokonaiskustannukseksi on luonnoksessa arvioitu 113 050 eu-
roa. Osallistujatahojen rahoitusosuudet jakautuisivat alustavasti seuraa-
vasti, mikäli kaikki alla mainitut kunnat päättävät lähteä hankkeeseen mu-
kaan: 
- Kankaanpää (mukana Honkajoki) 12 516 € 
- Karvia 2 277 € 
- Pomarkku 2 045 € 
- Jämijärvi 1 724 € 
- Siikainen 1 389 €. 

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, puh. 040 830 
4943 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa vt. kunnanjohtajan tekemään päätöksen hank-
keeseen osallistumisesta. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 93, 95, 96, 98 

 

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. Tämä pöytäkirja on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi 3.9.2020 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

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  
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

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: 90 – 92, 94, 97  

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytän-

töönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


