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105 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 

106 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antero Karppi-
nen ja Kristiina Kotaoja. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anu Koivumäki ja Kristiina 

Kotaoja. 
 
____ 
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107 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakuntaliitto 
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 99 § / 14.9.2020: Vuoden 2021 
talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023 18.9.2020 
- Aluehallintovirasto 
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lounais-Suomen aluehallin-
toviraston toimialueelle 22.9.2020 
Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2021 22.9.2020 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen raportti kuntien eh-
käisevän päihdetyön rakenteista ja suositukset tulevaan 30.9.2020 
- Sosiaali- ja terveysministeriö 
Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestel-
män varautuminen – kiihtymisvaiheen ennakointi 23.9.2020 
Kuntainfo 10/2020: Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020 29.9.2020 
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 49 § / 23.9.2020: Talousarvion ke-
hys 2021 25.9.2020 
- Kankaanpään kaupunki 
Yhdistymishallituksen pöytäkirjanote 74 § / 28.9.2020: Hanke digitaa-
listen vapaa-ajanpalveluiden kehittämisestä Pohjois-Satakunnan ja 
eteläisen Etelä-Pohjanmaan alueella 29.9.2020 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 161 § / 28.9.2020: Sairaanhoitopiirin 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden 2021 talousar-
vion sekä investointisuunnitelman vuoteen 2026 laadinta 29.9.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 155 § / 28.9.2020: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-8 kk / 2020 29.9.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 156 § / 28.9.2020: Vuoden 2020 pal-
veluhinnaston hintojen alentaminen 1.10.2020 lukien 29.9.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 158 § / 28.9.2020: Satakunnan sai-
raanhoitopiirin tuottavuusohjelma 29.9.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 164 § / 28.9.2020: Valtuustoaloite 
koskien luottamushenkilöille kohdennettua seminaaria 29.9.2020 

 
2. Pöytäkirjat: Sivistyslautakunnan pöytäkirja 4/20 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kuusi kiinteistönluovutusilmoitusta 

(ajalta 17.9.2020 – 24.9.2020) 
 
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. 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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108 § KUNTARAHA LEADER-TOIMINTAAN SIIRTYMÄKAUDELLA 2021 - 2022 

 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry toimii kymmenen kunnan alueella Pohjois-
Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla. Yhdistys neuvoo, tiedottaa, kou-
luttaa ja myöntää avustuksia yrityksille ja yhteisöille. Toimintaa rahoittavat 
Euroopan Unioni, Suomen valtio ja alueen kunnat.  
 
Yhdistys on myöntänyt ohjelmakauden 2014-2020 aikana yli kuusi miljoo-
naa euroa avustuksia alueen yritystoiminnan kasvattamiseen, harrastus-
mahdollisuuksien parantamiseen ja yhteisöjen toiminnan kehittämiseen. 
Rahoitettuja kohteita on yhteensä 270 kpl. Hakijoiden yksityinen raha ja 
talkootyö mukaan luettuna hankkeiden kokonaiskustannukset ovat n. 12 
miljoonaa euroa.  
 
Kuntien osuus myönnetystä tuesta on 20 % ja kuntien Leader-toimintaan 
myöntämä rahoitus on ollut 5 €/asukas/vuosi. Yksi Leader-toimintaan si-
joitettu kuntarahaeuro on siis tuonut alueelle neljä euroa muuta julkista 
rahaa. Kun yksityinen raha otetaan huomioon, niin hankkeiden yhteenlas-
kettu kehittämispanos on n. yhdeksänkertainen sijoitettuun kuntarahaan 
verrattuna. Rahoituksesta on tehty koko ohjelmakautta koskeva sopimus.  
 
Ohjelmakausi 2014-2020 päättyy 31.12.2020. Uusi ohjelmakausi ei kui-
tenkaan pääse alkamaan vuonna 2021, koska EU: budjettia tulevalle oh-
jelmakaudelle ei ole vielä lopullisesti hyväksytty, eikä kotimainen valmiste-
lukaan siksi ole voinut edetä aikataulussa. 
 
Leader-rahoitus pidetään kuitenkin käynnissä myös ensi vuonna ja mah-
dollisesti myös vuonna 2022 ns. siirtymäkauden säännöksin. Tämä tar-
koittaa sitä, että hanketoimintaa voidaan rahoittaa uudella rahalla, mutta 
vanhoilla säännöillä.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt Leader-ryhmille siirtymä-
kauden rahoituksen haun. Hakemus liitteineen on jätettävä 30.10.2020 
mennessä. Rahoitusta haetaan kahdelle vuodelle, mutta jos siirtymäkau-
desta tuleekin vain vuoden mittainen, niin jälkimmäisen vuoden hakemus 
mitätöidään. Ministeriön ohjeen mukaan hakemuksen liitteenä on oltava 
kuntarahasitoumukset 20 %:n osuudelle haettavasta rahoituksesta. 
 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus päätti kokouksessaan 
13.8.2020, että siirtymäkauden rahoitusta haetaan miljoona euroa molem-
mille vuosille, siis yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Kuntarahasitoumuksia 
tarvitaan siis 200 000 € vuodessa, mikä on melko tarkkaan nykyisen kun-
tarahan suuruinen. Jos rahoitus myönnetään haettua pienempänä, niin 
laskutettavan kuntarahan määrää pienennetään samassa suhteessa. 
 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus pyytää Jämijärven kuntaa varaa-
maan 8958,84 euroa vuodessa vuosille 2021 ja 2022 Leader-toiminnan 
rahoittamiseen siirtymäkauden aikana. 
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Liitteenä on laskelma kuntien maksuosuuksista siirtymäkaudella (liite 
108.1), Leaderin satoa – Nostoja ohjelmakaudelta 2014 – 2020 (liite 
108.2.) ja Maa- ja metsätalousministeriön ohje Leader-ryhmille siirtymä-
kauden rahoituksen hakemisesta (liite 108.3). 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää sitoutua Leader-toiminnan rahoittamiseen siirty-
mäkaudelle 2021 – 2022 varaamalla kuntarahan 8958,84 euroa/vuosi 
vuosille 2021 ja 2022. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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109 § PROAGRIA LÄNSI-SUOMEN TOTEUTTAMAAN MAASEUTUYRITYSTEN KASVUN 
PORTAAT – SUUNNITTELULLA JA YHTEISTYÖLLÄ KANNATTAVUUTTA –
HANKKEESEEN JA SEN KUNTARAHOITUKSEEN OSALLISTUMINEN 

 
ProAgria Länsi-Suomi valmistelee uutta maakunnallista maaseutuyritys-
ten neuvontahanketta vuosille 2021 – 2022 nykyisen neuvontahankkeen 
rahoituksen päättyessä kuluvan vuoden loppuun. Uuden hankkeen ni-
meksi on kaavailtu Maaseutuyritysten kasvun portaat – suunnittelulla ja 
yhteistyöllä kannattavuutta. 
 
Hankkeen kokonaistavoitteena on valmentaa maaseutuyrityksiä paranta-
maan kannattavuuttaan ja kehittämään kilpailukykyään muuttuneessa ti-
lanteessa. Tavoitteena on auttaa maaseutuyrityksiä kasvun tai muutoksen 
haasteissa, toimia yrittäjien tukena muuttuneessa markkinatilanteessa ja 
edistää yritysten yhteistyötä toisten yritysten ja asiantuntijoiden välillä. 
Hankkeessa toimivia yritysneuvojia on yhteensä kolme, jotka työskentele-
vät eri seutukunnilla mahdollisimman hyvän saavutettavuuden takaa-
miseksi. 
 
Hankkeen kustannusarvio on 332 958,40 €, josta 90 % on ELY-
keskukselta haettavaa tukea ja 10 % on kuntarahaa. Jämijärven kunnan 
osuus on 480 € vuodelta 2021 ja 480 € vuodelta 2022, eli yhteensä 960 
€.  
 
Liitteessä 109.1 on hankesuunnitelma, kustannusarvio ja kuntarahajako. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta osallistuu ProAgria Länsi-
Suomen valmistelemaan Maaseutuyritysten kasvun portaat – suunnitte-
lulla ja yhteistyöllä kannattavuutta -hankkeeseen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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110 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TILAHANKKEEN KVR-
URAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Jämijärven kunnanhallitus (15.6.2020, § 69) jätti kunnanvaltuuston 
(20.4.2020, § 9) valtuuttamana sivistystoimen tilahankkeesta tarjouspyyn-
nön; EU-hankintailmoitus tarjouspyyntö 303631 Jämijärven kunnan sivis-
tystoimen koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen. Tarjousten 
jättämisen määräaikaa jatkettiin kunnanhallituksen päätöksellä 
(29.6.2020, § 77).  
 
Urakkamuotona on kiinteähintainen KVR-urakka. KVR-urakoitsija toimii 
kohteen pääurakoitsijana ja työmaapalvelujen tuottajana, sekä lainsää-
dännön mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa kohteen suunnitte-
lemisesta ja toteuttamisesta sekä niihin liittyvästä kokonaiskoordinoinnista 
mukaan lukien rakennusluvan haku. Hankintamenettely oli avoin menet-
tely ja hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin 16.6.2020 Cloudiakil-
pailutusjärjestelmässä. Tarjouksia KVR-urakasta saatiin oheisen liitteenä 
olevan avauspöytäkirjan mukaisesti viideltä urakoitsijalta. 
 
Tarjousvertailussa tarjousten luonnossuunnitelmien ja muiden tarjous-
asiakirjojen laatuarvioinnin ja pisteytyksen teki kunnanhallituksen päätök-
sellä (31.8.2020, § 96) perustettu arviointiryhmä. Valintaperusteena oli 
kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys tarjouspyyntöasiakirjojen mu-
kaisilla perusteilla. Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksyttävistä 
tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudelli-
suuden painoarvot määritetään siten, että tarjoushinnan painoarvo on 40 
% ja tarjouksen laadullisten tekijöiden 60 %.   
 
Arviointiryhmä arvioi tarjousten suoritusominaisuuksien laatua sen perus-
teella, miten hyvin ratkaisut ylittävät tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt ta-
voitteet, erityisesti kokonaisratkaisun soveltuvuuden suhteen. Kaikkien 
vertailussa olleiden tarjousten vertailuhinnat näkyvät oheismateriaalina 
olevasta tarjousten vertailutaulukosta. 
 
Oheismateriaali:                         
Tarjouspyyntö 
Tarjoukset 
Avauspöytäkirja 
Tarjousten vertailutaulukko 
 
Tarjousvertailu ja tarjoukset tulevat viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta 
kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus 
saada tieto tarjousvertailusta.  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
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1) kunnanvaltuusto valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman Hartela 
Oy:n Jämijärven kunnan sivistystoimen koulun ja päiväkodin uudisra-
kennushankkeen KVR-urakoitsijaksi sillä ehdolla, että urakkaneuvotte-
luissa päästään molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. 

2) valtuuttaa kunnanhallituksen laatimaan Hartela Oy:n kanssa urakkasopi-
muksen.  

 
Käsittely: Kunnanhallituksessa käytiin läpi hankinnan pisteytystä, jossa laatupisteet 

muodostuivat tontin käyttö- ja aluesuunnittelun, rakennuksen ja rakentei-
den, talotekniikan ja toiminnallisuuden muodostamista kokonaisuuksista 
saaduista pisteistä. Hankinnassa noudatettava pisteytys on esitetty han-
kintaa käynnistettäessä urakkaohjelma-asiakirjassa ja ennalta annettua 
pisteytystä täytyy noudattaa. Urakkaohjelmasta päätettäessä ei olisi voitu 
kuitenkaan asettaa paikallisia rakentajia suosivia kriteerejä.   

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
  ----- 
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111 § VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021 – 2022 
TALOUSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN 

 
Jämijärven kunnan talousarviossa vuodelle 2020 todettiin, että sivistystoi-
men uudisrakentamistarpeiden osalta selvitetään rahoituksen osalta lea-
sing-vaihtoehto. Leasing-vaihtoehdon ei todettu tarjoavan erityistä lisäar-
voa, mutta todettiin, että voidaan olettaa vaihtoehdon olevan korkotasol-
taan 0,1 %-yksikköä kalliimpaa. Vaikka korkotason merkitystä voidaan 
tältä osin pitää investointiin nähden pienenä (alle 10 000 euroa vuo-
dessa), ei myöskään leasing-vaihtoehtoa puoltavia tekijöitä ollut. On siis 
perusteltua lähteä siitä, että rahoitus hankkeelle toteutetaan lainan nosta-
misella.  
 
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 20.4.2020 §;ssä 9 suunnitteluoh-
jelman, urakkaohjelman ja tilaohjelman kilpailutuksen perustaksi ja val-
tuutti kunnanhallituksen käynnistämään tilahankkeen kilpailutuksen. Kil-
pailutuksen perusteella voidaan nyt arvioida talousarvio- ja taloussuunni-
telmamuutosten tarve.  
 
Kuntakonsernien keskimääräinen laina- ja leasing-vastuiden määrä vuo-
den 2019 lopussa oli kuntaliiton tilaston mukaan Manner-Suomessa 
8 228 euroa asukasta kohti, kun Jämijärven osalta vastaava luku oli 3 822 
euroa. Lainojen lisäys nostanee Jämijärven kunnan keskiarvon yläpuo-
lella, joskin laina- ja leasingvastuiden kasvua on valtakunnallisestikin odo-
tettavissa kuntatalouden haasteellisen tilanteen johdosta.  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
1) lisätään vuoden 2020 talousarvioon investoinneiksi sivistystoimen tila-

hankkeeseen 60 000 euroa sekä vuosien 2021 ja 2022 kohdalla ta-
loussuunnitelmaan 4 250 000 euroa kummallekin vuodelle.  

2) lisätään vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmaan pitkäaikaisten lai-
nojen lisäykseksi 4 250 000 euroa kummallekin vuodelle 

 
Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 
  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
1) lisätään vuoden 2020 talousarvioon investoinneiksi sivistystoimen tila-

hankkeeseen 60 000 euroa sekä vuosien 2021 ja 2022 kohdalla ta-
loussuunnitelmaan 4 750 000 euroa kummallekin vuodelle.  

2) lisätään vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmaan pitkäaikaisten lai-
nojen lisäykseksi 4 750 000 euroa kummallekin vuodelle 
 

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 108, 109 

 

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 13.10.2020 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: 105 – 107, 110 – 111   

 

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

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

 


