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60 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 
ja Kristiina Kotaoja. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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62 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Satakuntaliitto 
Tiedote: Osallisuus, osahankkeiden tilannekatsaukset ja hankinnat 
esillä Satasoten palvelurakenneryhmässä 24.5.2021 
Tiedote: Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma 
valmistunut 31.5.2021 
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 73 §/31.5.2021: Satakunnan am-
pumarataselvityksen ja kehittämissuunnitelman hyväksymi-
nen 8.6.2021 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 95 § / 24.5.2021: Toiminnan ja talou-
den katsaus 1-4 kk / 2021 25.5.2021 
- Siikaisten kunta 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 13 §/26.5.2021: Posan perussopi-
muksen hyväksyminen 27.5.2021 
- Karvian kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 101 §/31.5.2021: Posan perussopi-
muksen muuttaminen 2.6.2021 

 
2. Pöytäkirjat: Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 3/2021, sivistyslauta-
kunnan pöytäkirja 3/2021 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kuusi kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 27.5.2021-7.6.2021) 

 
 
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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63 § POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen muut-
taminen on ollut tarpeellista Honkajoen ja Kankaanpään yhdistyttyä 
1.1.2021 lukien. Muista yhtymän jäsenkunnista poiketen Jämijärven kunta 
ei ole aiemmin tehnyt päätöstä perussopimuksen muutoksista, koska pe-
russopimuksen kokonaisuus valmistelu oli vielä joulukuussa 2020 kesken 
kuntayhtymästä eroamisen ja vuokranmääritysperusteiden osalta. Kevään 
2021 aikana valmisteltiin loput perussopimukseen tulevat muutokset. 
  
Keskeiset muutokset aiempaan ovat toimielinten kokoonpanojen muutok-
set ja eroamispykälän selkeyttäminen. Vuokranmääritykseen kirjattiin, että 
jäsenkunnat voivat yhtäpitävillä päätöksillään poiketa perussopimuksen 
pääomavuokraan perustuvasta määrittelystä. Myös omistajaohjausta pää-
dyttiin selkeyttämään. 
  
Hyvinvointialueita koskevan uudistuksen kuntarahoitusvaikutusten ja kiin-
teistöihin liittyvien asetusten valmistelu on edelleen kesken. Vuokrasopi-
mukset tulisivat todennäköisesti siirtymään sellaisinaan siirtymäajaksi ja 
yleisesti uusia sopimuksia, jotka sitovat tulevaa hyvinvointialuetta, koskee 
irtisanomisehdon kirjausvelvoite. Kuntatalousvaikutusten osalta arviointia 
päivitetään vielä useaan kertaan ennen muutoksen mahdollista voimaan-
tuloa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulot ja menot kiinteistökustannuksi-
neen tulevat vaikuttamaan kuntatalouteen eri näkökulmista. Kun hyvin-
vointialueiden käytännön valmistelu etenee, tarpeelliseksi tulee tarkastaa 
kiinteistöjen vuokrasopimukset vuonna 2022. Tämä voitaisiin näin tehdä 
ilman perussopimuksen muutosta kuntien yhtäpitävin päätöksin. 
  
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla olisi neuvottelumenettely, jossa 
sovittaisiin kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnitte-
lua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen jär-
jestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstö-
politiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suudet. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille olisi varattava 
riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin 
ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja 
talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista olisi pyydettävä erikseen 
jäsenkuntien lausunnot. 
  
Liitteenä muutoksia kuvaavat asiakirjat syksyltä 2020 ja keväältä 2021. 
Perussopimus tulisi liitteistä poiketen voimaan 1.8.2021. 
  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pohjois-Satakunnan peruspal-
velukuntayhtymän perussopimuksen muutosten hyväksymistä 1.8.2021 
lukien.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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64 § LAUSUNTO SATAKUNTALIITOLLE KOSKIEN HYVINVOINTIALUEEN 
VÄLIAIKAISEN TOIMIELIMEN VALINTAA  

 
  
Satakuntaliitto Satasote-hankkeiden hallinnoijana pyytää kuntien ja kun-
tayhtymien lausuntoja Satasoten johtoryhmän kokouksessa 27.5.2021 
päätetyn mukaisesti siitä, että Satasoten johtoryhmä on esittänyt ohjaus-
ryhmälle, että ohjausryhmä päättäisi siitä viranomaisesta, joka asettaa 
Satakunnan sotevalmistelun väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE), 
kun sote-lait on hyväksytty eduskunnassa. 
  
Lisäksi Satasoten johtoryhmä päätti, että Satasoten johtoryhmän ja Sata-
soten ohjausryhmän puheenjohtajisto valmistelee esityksen VATEn aset-
tavasta viranomaisesta ohjausryhmän kokoukseen 16.6.2021. 
  
Hyvinvointialueiden perustamista koskevan lakiluonnoksen perusteella 
päättäminen siitä viranomaisesta, joka asettaa sotevalmistelun väliaikai-
sen toimielimen, kuuluu alueen olemassa oleville toimijoille. Ehdotetun 
lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 8 §:n 
mukaan 
  
Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yh-
teistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelas-
tustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua 
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomai-
nen asettaa valmistelutoimielimen. 
  
Lausunnossa on siten kysymys lakiesityksessä mainitusta sopimisesta. 
Kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan toimialan sopimuksista päättämi-
nen kuuluu toimialasta vastaavalle lautakunnalle. 
  
Aiemmin Satasoten yhteyteen on valittu hyvinvointialueen toiminnan 
käynnistämistä pohjustava asiantuntijaryhmä. Asia on käsitelty Jämijärven 
kunnanhallituksessa 17.5.2021 (§ 49). Valinnassa pyrittiin varmistamaan 
mm. eri osaamisalueiden huomioiminen ryhmän kokoonpanossa. 
 
Liite: Nimeämispyyntö/pöytäkirjanote Satakuntaliitolta 
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy, mikäli hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tulee voimaan ilman olen-
naisia muutoksia koskien väliaikaista toimielintä, sen, että  
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- Satasoten ohjausryhmä on toimija, joka päättää sen viranomaisen, joka 
Satakunnassa asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE).   
- Satakuntaliitto on se viranomainen, joka asettaa väliaikaisen valmistelu-
toimielimen  
 
Kunnanhallitus toteaa, että väliaikaisen toimielimen valinnassa ei saa 
olennaisesti poiketa lähtökohdista, joita on noudatettu Satakunnassa hy-
vinvointialueen toiminnan käynnistämistä pohjustavan asiantuntijatyöryh-
män valinnassa. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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65 § KIRJANPIDON JA PALKANLASKENNAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Jämijärven kunnanhallitus päätti 29.3.2021 (§ 33) kilpailuttaa kirjanpidon 
ja palkanlaskennan toteuttamisen. Hankintamenettely oli avoin menettely 
ja hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin 3.4.2021. Tarjouksia saa-
tiin kaksi, joista toinen hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Kunnanval-
tuusto hyväksyi 24.5.2021 (§ 10) Kuntalaskenta Oy:n tarjouksen ja val-
tuutti kunnanhallituksen laatimaan Kuntalaskenta Oy:n kanssa hankinta-
sopimuksen kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävistä. 
  
Hankintasopimuksen tekemiseksi on laadittu oheinen sopimusluonnos. 
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  
Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintopäällikön tekemään sopimuk-
sen Kuntalaskenta Oy:n kanssa kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävistä 
oheisen luonnoksen mukaisesti. Talous- ja hallintopäällikkö voi tehdä so-
pimukseen tarvittavia muutoksia. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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66 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2020 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtäviä. Tervey-
den edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa (mm. 
kuntalaki 410/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010). 
  
Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia rapor-
toimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus on kunnan hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja 
raportoinnin työväline. 
  
Laaja hyvinvointikertomus kertoo kunnan väestön terveydestä ja hyvin-
voinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomuksen poh-
jalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoin-
nin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hyvinvointiker-
tomus sisältää kuvauksen hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista teki-
jöistä ja väestön hyvinvoinnin tilasta. Lisäksi raportissa kuvataan tehtyjä 
toimenpiteitä hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavutta-
miseksi. 
  
Vuonna 2017 hyvinvointikertomukseen strategisiksi tavoitteiksi asetettiin 
mm. seuraavat toimenpiteet: 
  

 Jämijärven kunnan talous tasapainossa 

  Sote-menojen kasvun leikkaaminen 

  Lasten ja nuorten saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien 
edellytysten mukaisesti hyvällä itsetunnolla, hyviä tapoja ja perin-
teitä kunnioittaen 

 Kirjastopalveluiden kehittäminen, oman kunnan asiakaskunnan tar-
peita vastaava palvelu, mahdollisuus monipuoliseen tiedonsaantiin 
ja verkkopalveluiden käyttöön 

 Kuntalaisten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen 

 Teknisen toimen tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti voi-
massa olevien lakien ja määräysten mukaisesti ja niin, että työ tu-
kee kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden edistä-
mistä 

  
Valtuustokaudella 2017–2020 on tehty pitkäjänteistä työtä talouden ja hy-
vinvoinnin parantamiseksi. Vuoden 2020 hyvän taloudellisen tuloksen 
myötä kunta itsessään ei ole enää alijäämäinen. Myös vuosina 2018 ja 
2019 tehtiin positiiviset taloudelliset tulokset. Kunnan vuoden 2020 toimin-
takate (”nettomenot”) oli yli 7 % pienempi kuin vuonna 2017. Erityisesti 
ovat laskeneet sote-menot. 
  
Toimikaudella tehtiin myös merkittävä investointipäätös tulevaisuuteen, 
jonka pohjalta vuonna 2022 valmistuu uudisrakennus, johon keskitetään 
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perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnot. Tämä keskus sitoo tii-
viimmin varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja vapaa-ajantoiminnot yhteen 
luoden nykyaikaiset mahdollisuudet olla rakentamassa terveempää toi-
mintaympäristöä eri ikäryhmille tulevaisuudessa. 
  
Indikaattorien osoittaman tiedon osalta Jämijärven kunnan eri toimialojen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö on hyvällä tasolla verrattaessa 
muihin Pohjois-Satakunnan kuntiin tai koko maahan nähden. Liikennetur-
vallisuusindikaattoreista on vastaavasti nähtävillä, että Jämijärvellä tapah-
tui 2016–2020 enemmän poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia 
kuin koko maassa keskimäärin. 

  
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 ei sisällä hyvinvointisuunnitelmaa 
tulevalle valtuustokaudelle, mutta antaa pohjasuunnitelmaa tulevan hyvin-
vointisuunnitelman laadintaan. Jämijärven hyvinvointisuunnitelma tule-
valle valtuustokaudelle laaditaan vuoden 2021 aikana. 
 
Liite: Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 
 
Valmistelija: hyvinvointipäällikkö Toni Ojala, p. 040 587 6539 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan laajan hyvinvointi-
kertomuksen 2017–2020 ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hy-
väksyttäväksi. 
 

Käsittely: Muutettiin hyvinvointikertomuksen sivun 16 liikuntapalveluketjun aktivoimi-
sen toteuman 2017-2019 ensimmäinen virke muotoon: ”LiPaKe-HYTE 
neuvojana yksi henkilö ja valmentajana yksi henkilö”. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyssä mainitulla muutok-

sella.  
 

----- 
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67 § TEKNISEN JOHTAJAN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN 

 

Jämijärven kuntaan on haettu teknistä johtajaa vuonna 2020 ja vuoden 
2021 alussa. Kummallakaan kerralla hakijoiden kanssa ei kuitenkaan 
edetty työsopimuksen syntymiseen asti. Tekninen johtaja on toimialajoh-
taja, jonka valtuuksien käyttäjä tarvitaan kunnan hallintosäännön mukai-
sen toiminnan varmistamiseen. Teknisen johtajan virkaa ja sitä edeltä-
nyttä rakennuspäällikön virkaa on hoitanut hallintosihteeri Riikka Koivu-
mäki 1.6.2020 alkaen. Rakennusvalvonnan palvelut on hankittu Siikaisten 
kunnalta. 
  
Kunnan hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yli 4 kuu-
kauden määräajaksi valittavan teknisen johtajan valinnasta. 
  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus valitsee Riikka Koivumäen vt. tekniseksi johtajaksi ajalle 
1.7.2021 – 30.6.2022. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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68 § LISÄASIAN OTTAMINEN 

 
Kunnanhallitus päättää ottaa lisäasiana seuraavan asian (luottamushenki-
löpalkkiot) käsiteltäväksi. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
 
 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 14.6.2021 91 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

69 § LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT 

 
Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden ja muiden korvaus-
ten taso on Jämijärvellä matala. Liitteessä (69.1) kuvatun perusteella 
palkkioiden nostaminen lähemmäs seuraavaksi matalinta korvaustasoa 
lähialueella vaikuttaa siten perustellulta kompensaatiolta luottamustoimen 
hoitamiseen käytetystä ajasta.  
  
Liite (69.2): Muutokset palkkiosääntöön. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että luottamushenkilöpalkkioita kos-
keva sääntö muutetaan liitteen (69.2) mukaiseksi. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 67 

 

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. 

 

Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 

panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä 

oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. 

 

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 18.6.2021 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 
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Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  

Puhelinnumero: 02 572 970  

 

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: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 

 

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

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

 


