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131 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antero Karppi-
nen ja Satu Jokela. 
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133 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Raahen kaupunki 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 68 § / 26.10.2020: Koulukiusaa-
mista koskeva haaste valtuustoille  9.11.2020 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote § 40 / 
10.11.2020: Palvelutaso 2021-2025 27.10.2020 
- Kankaanpään kaupunki 
Yhteisvaltuuston pöytäkirjanote § 20 / Satakunnan koulutuskuntayhty-
män perussopimuksen muutos  18.11.2020 
- Satakuntaliitto 
Tiedote: Satakunta on mukana Päärata+ -yhteistyössä 19.11.2020 
- Satasote 
Tiedote: Satasoten valmistelu etenee – Satasoten johtoryhmä valitsi 
hankejohtajat 19.11.2020 
- Kihniön kunta 
Valtuuston pöytäkirjanote 32 § / 19.11.2020: Satakunnan koulutuskun-
tayhtymän perussopimuksen muutos 20.11.2020 
- Valtiovarainministeriö 
Päätös: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myön-
täminen vuonna 2020, mom. 28.90.30 25.11.2020 
- Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Päätös: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Satakunnan kuntien 
alueelle 25.11.2020 
- Karvian kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote § 210 / Satakunnan koulutuskun-
tayhtymän perussopimuksen muutos 26.11.2020 

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

(ajalta 5.11.2020 – 23.11.2020) 
 
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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134 § RAKENNUTTAMISPALVELUJEN OSTO 

 
 

Jämijärven kunnan sivistystoimen tilakeskuksen rakentamisen hankinta-
prosessi on valmistunut kunnanvaltuuston (20.10.2020, § 24) ja kunnan-
hallituksen (16.11.2020, § 130) mukaisesti. Rakennushanke etenee, mi-
käli käsittelyssä oleva asemakaavan muutos tulee hyväksyttyä.  
 
Kunnan omat teknisen toimen resurssit liittyen laajan rakentamishank-
keen toteuttamiseen tarvitsevat täydennystä. Hankkeen onnistumisen nä-
kökulmasta on keskeistä varmistaa, että hankkeen etenemisessä on koko 
hankkeen keston ajan julkisesta suurimittaisesta rakentamisesta koke-
musta hankkinut rakennuttamiskonsultti. Tmi Rakennuttamispalvelu 
J.M.Lehtinen (Jouni Lehtinen) on ollut hankkeessa aiemmin mukana, mm. 
tarjouspyyntöä valmistelemassa. Jouni Lehtisen rakennuttamiskokemus 
päiväkotien, koulujen ja muiden haastavien julkisten kohteiden rakentami-
sessa on laaja. Tmi Rakennuttamispalvelu J.M.Lehtisen tarjous ja raken-
nuttamishankekokemuksen osoittava ansioluettelo ovat esityslistan liit-
teenä. Tarjous tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 
§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta kun sopimus on tehty. 
 
Hankkeen mahdollisen viivästymisen johdosta kunnan on mielekkäintä 
tehdä tuntiperusteinen sopimus. Sopimuksen tuntimäärän arviointi ei ole 
yksiselitteistä, koska hankkeen parhaan toteutumisen varmistaminen voi 
edellyttää ennakoimattomienkin tehtävien teettämistä.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

  
Kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen rakennuttamispalvelun ostosta. 
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135 § RAKENNUSVALVONTATEHTÄVIEN HANKKIMINEN 

 
Jämijärven kunnan sivistystoimen tilakeskuksen rakentamisen hankinta-
prosessi on valmistunut kunnanvaltuuston (20.10.2020, § 24) ja kunnan-
hallituksen (16.11.2020, § 130) mukaisesti. Rakennushanke etenee, mi-
käli käsittelyssä oleva asemakaavan muutos tulee hyväksyttyä.  
 
Rakentamisprosessi edellyttää urakan rakennustöiden, sähkötöiden ja 
LVI-töiden valvontaa - kolme eri valvontatehtävää. Valvontatehtävän han-
kinta edellyttää laajaa rakennuttamisosaamista. Myös valvojien kanssa on 
tavoiteltava tuntiperusteista sopimusta, koska hankkeen viivästymisriski 
on olemassa.  
 
Arvio hankinnan suuruudesta on 30 000 euroa valvontatehtävää kohti.  
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hankkeeseen valitun raken-
nuttamispalvelun vastuuhenkilön hankkimaan valvontatehtävien toteutta-
jat. Hankinnoissa edellytetään kunnanjohtajan ja rakennuttamispalvelun 
vastuuhenkilön yksimielisyyttä.  
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136 § VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022 – 2023 TALOUSSUUNNITELMA 

 
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun 
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousar-
vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). 
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  
  
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin 
toiminnan ja talouden tavoitteet.  
  
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta-
seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tu-
lee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla ali-
jäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.  
  
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-
taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa.  
  
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.  
  
Lautakunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä jotka ovat koottuna liit-
teessä olevaan talousarvioluonnokseen.  

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy 
liitteen mukaisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. 
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§ 137 JÄMIJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS 

 

Asia esitellään kokouksessa. 


