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Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-
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Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 9.11.2020 172 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

122 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 
ja Kristiina Kotaoja. 

   
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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124 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Turun hallinto-oikeus 
Päätös valituksesta kunnallisasiassa 20/0191/1  5.10.2020 
- Satakuntaliitto 
Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 19.10.2020 20.10.2020 
Kirje: Pohjois-Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmän perustaminen 
ja kunnan edustajan nimeäminen 21.10.2020 
Tiedote: Satakuntaan rahoitusta digituen kehittämiselle – tavoitteena 
tuoda digituki kaikkien saataville 23.10.2020 
- Valtiokonttori 
Vetoomus kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoin-
nista 21.10.2020 
- Aluehallintovirasto 
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Satakunnan kuntien alu-
eelle 23.10.2020 
- Eläkeliiton Satakunnan piiri 
Eläkeliiton Satakunnan piirin syyskokouksen 2020 kannan-
otto 26.10.2020 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 173 § / 26.10.2020: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-9 kk /2020 27.10.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 174 § / 26.10.2020: Satakunnan sai-
raanhoitopiirin tuottavuusohjelma 27.10.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 181 § / 26.10.2020: Satakunnan alu-
een hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ 
seurantaraportti 27.10.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 184 § / 26.10.2020: Satakuntalaisten 
hyvinvointikertomuksen v. 2019 ja hyvinvointisuunnitelman v. 2020-
2024 hyväksyminen 27.10.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 193 § / 26.10.2020: Omistajaohjauk-
sen kehittäminen 27.10.2020 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote § 27 / 
20.10.2020: Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausirapor-
tointi 2020, syyskuu 27.10.2020 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote § 32 / 
20.10.2020: Palvelutaso 2021-2025 28.10.2020 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote § 186 / Osavuosiraportti 1.1. – 
30.9.2020  28.10.2020 
- Jämijärven kunnan vanhusneuvosto 
Vanhusneuvoston pöytäkirjanote 36 § / 21.10.2020: Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen suunnittelu 28.10.2020 
Vanhusneuvoston pöytäkirjanote 38 § / 21.10.2020: Jämijärven kirkon-
seudun asemakaavamuutos 28.10.2020 
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
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Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 55 § / 29.10.2020: Satakunnan kou-
lutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 3.11.2020 
Yhtymäkokouksen 26.11.2020 esityslista 4.11.2020 

 
2. Pöytäkirjat: Sivistyslautakunta 5/20 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Yhdeksän kiinteistönluovutusilmoitusta 

(ajalta 18.10.2020 – 4.11.2020) 
 
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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125 § KIELOKODIN IRTAIMISTON POISTAMINEN 

 
 

Jämijärven kunnan omistuksessa ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-
kuntayhtymän käytössä on ollut Kielokotina tunnettu palveluyksikköraken-
nus. Vuoden 2020 alusta rakennuksen omistus on siirtynyt Attendolle. 
Kunta on kuitenkin sitoutunut purkamaan rakennuksen. Kunta ja kuntayh-
tymä ovat siirtäneet rakennuksen irtaimistoa omaan käyttöönsä, mutta 
kunnan kannalta tarpeetonta irtaimistoa on kuitenkin jäänyt kiinteistöön. 
Irtaimisto on tarkoitus saattaa mahdollisimman laajasti jatkokäyttöön osit-
tain taloudellisista syistä ja materiaalin kierrätykseen liittyvistä periaa-
tesyistä. 
 
Sosiaali- ja terveysasioiden tulosalue kuuluu kunnanhallituksen alaisuu-
teen. Hallintosäännön mukaan irtaimiston poistaminen yli 5 000 euron ta-
pauksessa tulosalueesta vastaava toimielin. Sosiaali- ja terveysasioiden 
tulosalueen päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Irtaimistosta koneilla ja lait-
teilla on merkittävää vaihtoarvoa, mutta muun irtaimiston taloudellinen 
merkitys ei ole suuri.  
 
Kielokodin irtaimistoon kuuluu mm. suurkeittiölaitteita, keittiölaitteita ja pe-
sukoneita. Toisessa ryhmässä irtaimistoa on päällystettyjä tuoleja, kaap-
peja, hyllyjä, erilaisia pöytiä, sänkyjä, kaksi potkukelkkaa, nojatuoleja, kei-
nutuoleja, tauluja tai seinäkoristeita, kaksi peiliä, siirrettäviä pattereita ja 
kaksi arkkupakastinta. Lisäksi on mm. rollaattoreita ja terveydenhuollon 
kalustoa. Erityisesti irtaimisto toisessa ryhmässä soveltuisi edullisesti 
myytäväksi jatkokäyttöön.  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:  

  
Kunnanhallitus päättää, että  
1) keittiölaitteet ja muut arvokkaammat esineet myydään tarjousten pe-

rusteella.  
2) muu irtaimisto myydään Jämijärven vanhustentaloyhdistyksen järjestä-

mässä kirpputoritapahtumassa. Kirpputoritapahtuman tuotto menee 
vanhustentaloyhdistyksen hyväksi. 

3) tarjousten perusteella myytävien, kirpputoritapahtumassa myytävien ja 
myymättä jätettävien artikkeleiden valitsemisesta päättää tulos-
aluepäällikkö. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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126 § HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN 
MYYNTIVALTUUDEN OSALTA 

 
Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2020 (§ 17) hyväksyä uuden hallintosäännön 
lukuun ottamatta hallintosäännön § 29 kohtaa 18. Kyseisessä kohdassa 
todetaan, että kunnanhallitus ”päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
myynnistä omaisuuden arvon ollessa enintään 100 000 euroa”. Kyseinen 
kohta päätettiin palauttaa valmisteltavaksi. 
 
Hallintosäännössä myyntivaltuus lautakunnalla on enintään 25 000 eu-
roon saakka. Myyntivaltuuden lisäksi asiaa koskee tasearvo; jos esimer-
kiksi kiinteistöllä on merkittävä tasearvo, talousarvion investointiosassa 
pitäisi olla määräraha taseen muutoksiin.  
 
Omaisuuden myynti ei Jämijärven kunnassa ole kovin tavallista, joten ma-
tala myyntivaltuuden yliraja ei aiheuta hallinnollista taakkaa merkittävässä 
määrin.  Kuluvan vuoden aikana ei ole esimerkiksi myyty kiinteistöjä. Toi-
saalta myyntiraja on melko matala suhteessa kunnanhallituksen päätös-
valtaan esimerkiksi hankinta-asioissa.  
  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 
hallintosäännön § 29 kohdaksi 18: ”päättää kiinteän ja irtaimen omaisuu-
den myynnistä omaisuuden arvon ollessa enintään 50 000 euroa”. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

  ----- 
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127 § LAUSUNTO POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN 
TALOUSARVIOTA 2021 SEKÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ VARTEN 

 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lau-
suntoja talousarviosta sekä esityksiä toiminnan kehittämiseksi vuodelle 
2021.  
 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 § 
mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhty-
män taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus 
esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. 
 
PoSan talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksy-
mää strategiaa ja sen määrittämiä linjauksia. Päämäärien saavutta-
miseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organi-
saatiomalleja. 
 
Palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia tarkastellaan eri näkökulmista, 
esimerkiksi miten palveluita on tarkoituksenmukaista tuottaa; omana toi-
mintana vai ostopalveluina. Lisäksi toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivi-
sesti yhdessä jäsenkuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa. PoSa tavoit-
telee pitkäaikaisia ja kestäviä toiminnan tehostamiskeinoja. 
 
Mikäli kunnan oma näkemys palvelutarpeesta poikkeaa PoSan arviosta, 
toivotaan kunnan tekevän esityksen siitä, minkä palvelualueen palveluita 
se on valmis supistamaan tai lisäämään sekä esittämään toivotun määrä-
rahavarauksen palvelualueittain.  
 
Liitteet: Lausuntopyyntö liitteineen (127.1) 

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

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus toteaa, että talousarviovalmistelussa on viitattu vuoden 
2019 toteumaan ja vuoden 2020 ennusteeseen, joka on hyvä ratkaisu, 
koska tällöin on kysymys todellisista menoista eikä vain suunnitelluista. 
Huomioitavaa on silti, että vuoden 2020 talousarvioon verrattuna menojen 
kasvuprosentti talousarvioesityksessä jää alle prosenttiin. Vuoden 2020 
ennustettu jäsenkuntien maksuosuus kasvaa vuoden 2019 maksuosuu-
desta myös alle prosentin suuruusluokassa. Alle prosentin kasvutasoon 
pääsemistä voi pitää hyvänä tuloksena.  
 
Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna vuoden 2021 talousarviossa me-
not laskevat n. 1,5 miljoonan euron suuruisesti vuodeosastohoidon koh-
dalla ja nousevat kotiin annettavan hoidon kohdalla (kotisairaala, koti-
hoito, kotiin kuntouttaminen) yhteensä noin 700 000 euroa. Tehostetun 
palveluasumisen menot lisäksi kasvavat. Tehostettu palveluasuminen, 
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oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä, muodostavat talousarviosta viiden-
neksen ja siten palvelun järjestämiseen on aihetta kiinnittää jatkossakin 
paljon huomiota. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että ikäihmisten palve-
luja koskevat strategiset valinnat ovat taloudellisesti olleet mielekkäitä ja 
toteutuneet tarkoitetun mukaisesti. Kotihoidon lisäyksiin oli painetta ilman 
järjestämismuutostakin. 
 
Jämijärven kunta pitää tuotekohtaista kunnittaista tarkastelua hyvänä uu-
tena ratkaisuna talousarvion käsittelyyn.  

 
Jämijärven kunta varaa oikeuden antaa erikseen lausunnon Posan ta-
lousarvion 2021 tekstiosiosta.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 125 

 

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 17.11.2020 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: 122 – 124, 126 – 127  

 

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

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

 


