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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

94 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 
Lassi Koivunen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

96 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Siikaisten kunta 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 23 § / 4.8.2021: Posan perussopi-
muksen hyväksyminen 6.8.2021 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille 2020 12.8.2021 
- Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 6 § / 16.8.2021: Posan perussopi-
muksen hyväksyminen 18.8.2021 
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 29 § /17.8.2021: Talouden ja toimin-
nan raportointi jäsenkunnille 24.8.2021 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kolme kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 1.8.2021-25.8.2021) 

 
 
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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

97 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN 

 
Hallintosäännön 5 §:n kohdan G mukaan kunnanvaltuuston puheenjohta-
jistolla on läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen kokouksissa. Kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikkien 
toimielinten kokouksissa. Kunnanhallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-
oikeuden kunnanhallituksen jäsenelle tai varajäsenelle toimielimen ko-
kouksiin. Toimielin voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuksia omiin kokouk-
siinsa. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa seuraaviin toimieli-

miin: 
- Hyvinvointilautakunta 
- Sivistyslautakunta 
- Tekninen lautakunta 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen edustajansa 

toimielimiin seuraavasti: 
 
Lautakunta Edustaja 
Hyvinvointilautakunta Miia Sjöman 
Sivistyslautakunta Antti Lähteenmäki 
Tekninen lautakunta Lassi Koivunen 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

98 § KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ERI YHTIÖ- JA VUOSIKOKOUKSIIN 
KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 

 
Hallintosäännön 29 § kohdan 44 mukaan kunnanhallitus määrää kunnan 
edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja vastaaviin 
sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää kunnan eh-
dokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toiminnantarkas-
tajiksi. 
 
Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä: 
- Satakylät ry 
- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys  
- Satakunnan syöpäyhdistys ry 
- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 
- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry 
- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta  
- Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma 
- Kiinteistö Oy Jäminsato 
- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki 
- Kiinteistö Oy Raharinne 
- Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry  
- Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy 
- Jämin Hiihtotunneli Oy 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa esittelyosassa mai-
nittujen yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin. 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen edustajansa 
yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin seuraavasti: 

  
Yhteisö Edustaja 
Satakylät ry Toni Ojala 
Kokemäenjoen vesiensuojeluyh-
distys  

Kati Mansikkamäki 

Satakunnan syöpäyhdistys ry Paula Muukkonen 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Tuomo Leikkola 
Jämijärven Vanhustentaloyhdistys 
ry 

Kati Mansikkamäki 

Asunto Oy Jämijärven Avennon-
ranta 

Pentti Virtanen 

Asunto Oy Jämijärven Kauppa-
kulma 

Pentti Virtanen 

Kiinteistö Oy Jäminsato Pentti Virtanen 
Asunto Oy Jämijärven Avennon-
mäki 

Pentti Virtanen 

Kiinteistö Oy Raharinne Pentti Virtanen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Lauhanvuori-Hämeenkangas 
Geopark ry 

Antero Karppinen 

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko 
Oy 

Timo Sorvali 

Jämin Hiihtotunneli Oy Timo Sorvali, varalla Samuli Ku-
jansuu 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

99 § EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 

 

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kah-
deksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Halli-
tuksen jäsenet tulee valita seuraavasti: 

  - Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä 
  - Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen 
  - Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen 
  - Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen 
  - Jämin Jänne 1 jäsen 
 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa 
kuin varsinaiset jäsenet. 
 
Hallintosäännön 29 § kohdan 44 mukaan kunnanhallitus määrää kunnan 
edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja vastaaviin 
sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää kunnan eh-
dokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toiminnantarkas-
tajiksi. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Jämi-Säätiön hallitukseen neljä 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Jämi-Säätiön 
hallitukseen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 
 
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Olli Seppälä Miia Sjöman 
Ari Uusi-Rasi Satu Jokela 
Reijo Pihlajamäki Samuli Kujansuu 
Timo Sorvali Seppo Leponiemi 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

100 § JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN 

 

Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoi-
mikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä. 
Yhteistyötoimikunnassa on viisi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää 
kaksi ja kunnan henkilöstö kolme jäsentä sekä heille kullekin henkilökoh-
taisen varajäsenen. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunnan yhteistyötoimikuntaan 
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen kunnan yhteis-
työtoimikuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: 

  
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Timo Sorvali Antero Karppinen 
Samuli Kujansuu Satu Jokela 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

101 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTYÖRYHMÄÄN  

 
Maaseutuhallinnon Kankaanpään yhteistoiminta-alue tuottaa maaseu-
tuyrittäjille maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut. Yhteistoiminta-alue kä-
sittää Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Jämijärven, Kihniön ja 
Pomarkun kunnat.  
 
Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaan sopimuksen toteu-
tumista ohjaamaan ja valvomaan osapuolet asettavat yhteistyöryhmän, 
johon kukin sopijakunta nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan. 
Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Yhteistyöryhmä antaa lausunnon talousarviosta, päättää tarjotta-
vasta palvelusta ja tekee esityksiä toiminnan kehittämisestä. 
 
Kunnan hallintosäännön 29 § kohdan 44 mukaan kunnanhallitus määrää 
kunnan edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja 
vastaaviin sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää 
kunnan ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toi-
minnantarkastajiksi. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajan ja varaedustajan 
maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään. 
 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen maaseutuhal-
linnon yhteistyöryhmään edustajaksi Samuli Kujansuun ja varaedustajaksi 
Antti Lähteenmäen. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

102 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAALIPIIRIKOHTAISILLE KUNTAPÄIVILLE 

 
Suomen Kuntaliitto ry:n ylin päättävä toimielin on valtuuskunta, joka vali-
taan joka neljäs vuosi jäsenäänestyksellä. Ehdokaslistat valtuuskunnan 
vaalia varten hyväksytään vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton 
varsinaiset jäsenet valitsevat edustajat vaalipiirikohtaisille kuntapäiville. 
Edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti: 
• Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi 
edustaja. 
• Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edusta-
jaa. 
• Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edusta-
jaa. 
• Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa. 
 
Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 
30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. 
Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksessa kunnan asukaslukua 
vastaava äänimäärä. Äänimäärä jakautuu tasan paikalla olevien varsinai-
sen jäsenen edustajien kesken. 
 
Kunnan hallintosäännön 29 § kohdan 44 mukaan kunnanhallitus määrää 
kunnan edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja 
vastaaviin sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimetä kun-
nan ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toimin-
nantarkastajiksi. 
 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus valitsee edustajan Suomen Kuntaliitto ry:n vaalipiirikohtai-
sille kuntapäiville. 
 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Suomen Kuntaliitto ry:n vaalipii-
rikohtaisille kuntapäiville edustajakseen Samuli Kujansuun ja varaedusta-
jaksi Timo Sorvalin. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

103 §  EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PORI-PARKANO-HAAPAMÄKI -RATATYÖRYHMÄÄN 

 

Pori-Parkano-Haapamäki (PPH) –ratatyöryhmä on perustettu v. 2014. 
Ryhmään kuuluu edustajia Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen 
liitoista, kauppakamareista, raideliikennekäytävän kunnista (Pori, Po-
markku, Kankaanpää, Jämijärvi, Parkano, Keuruu, Virrat) ja Porin sata-
masta. Kukin taho vastaa edustajansa osallistumisen kuluista. 
  
Työryhmä seuraa rataverkon ja raideliikenteen kehittämistä, suunnittelee 
ja toteuttaa PPH-ratayhteyttä koskevaa edunvalvontaa, ja on mm. teettä-
nyt raideliikennekäytävän uudelleenkäyttöönottoa koskevia selvityksiä. 
  
Kuluneella kaudella rataryhmän puheenjohtajuus oli Parkanon kaupun-
gilla ja varapuheenjohtajuus Keski-Suomessa. 
Sihteerinä ja valmistelijana toimi Satakuntaliiton maakunta-asiamies. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa Pori-Parkano-Haa-
pamäki –ratatyöryhmään. 
 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Pori-Parkano-
Haapamäki –ratatyöryhmään kunnanjohtaja Markus Ojakosken. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 87 § 9.8.2021 
Kunnanvaltuusto 29 § 16.8.2021 

104 § SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON 
EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN 

 
KH 87 § Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 1.1.2009/8 §:n mukaan 

jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kun-
tayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenet kunnan asukasluvun väestötieto-
lain valintaa edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti. Asukas-
luvultaan alle 2 001 asukkaan kunnasta yhtymävaltuustoon valitaan yksi 
jäsen. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

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

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan 

vastaavaksi ajaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymä-
valtuustoon edustajan ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KV 29 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Satakunnan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon edustajan ja tälle 
henkilökohtaisen varajäsenen. 
 

Käsittely: Satu Jokela ehdotti, että valtuusto myöntäisi kunnanhallitukselle oikeuden 
nimetä edustaja ja varaedustaja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män yhtymävaltuustoon puolueiden paikkaneuvotteluiden ollessa vielä 
kesken.  

 
Matti Peurala kannatti Jokelan tekemää ehdotusta. 
 

Päätös: Satu Jokelan tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KH 104 §  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus valitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhty-

mävaltuustoon edustajan ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän yhtymävaltuustoon edustajaksi Miia Sjömanin ja varaedus-
tajaksi Antero Karppisen. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 89 § 9.8.2021 
 Kunnanvaltuusto 31 § 16.8.2021 
 

105 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 
YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 
KH 89 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan kun-

tayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous, jonka toiminnasta 
päätetään tarkemmin yhtymäkokouksen työjärjestyksessä. 
Yhtymäkokouksessa on 16 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. 
 
Yhtymäkokouksessa kunnilla on ääniä seuraavasti: Eura 10, Harjavalta 
13, Honkajoki 2, Huittinen 8, Jämijärvi 2, Kankaanpää 2, Karvia 3, Kihniö 
2, Kokemäki 7, Merikarvia 4, Nakkila 12, Pomarkku 3, Pori 2, Siikainen 2, 
Säkylä 7 ja Ulvila 11. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan 

vastaavaksi ajaksi yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäse-
nen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
 

KV 31 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhden edusta-
jan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan koulutuskun-
tayhtymän yhtymäkokoukseen. 
 

Käsittely: Satu Jokela ehdotti, että valtuusto myöntäisi kunnanhallitukselle oikeuden 
nimetä edustaja ja varaedustaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhty-
mäkokoukseen puolueiden paikkaneuvotteluiden ollessa vielä kesken.  

 
Matti Peurala kannatti Jokelan tekemää ehdotusta. 
 

Päätös: Satu Jokelan tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KH 105 § 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
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Kunnanhallitus valitsee yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen vara-
jäsenen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 
 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Satakunnan koulutuskuntayhty-
män yhtymäkokoukseen edustajaksi Miia Sjömanin ja varaedustajaksi 
Lassi Koivusen. 
 
____ 
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106 §  OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2021 

 

Hallintokunnat ovat valmistelleet osavuosiraportin koskien talousarvion 
toteumaa ensimmäiseltä puolelta vuodelta. 

 
Kunnan toimintakate on ensimmäisen puolen vuoden jälkeen   
-5 190 433,22 euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli  
-5 229 914,00 euroa. Toimintatuotot (341 493,47 euroa) ovat kertyneet 
suunnitellusti, kun otetaan huomioon suuren osan myyntituottoihin vaikut-
tavasta laskutuksesta toteutuvan vasta loppuvuonna. Toimintakulujen (-
5 531 926,69) toteuma talousarvioon verrattuna on 45,30 %. Talousarvi-
ossa arvioiduista verotuloista on toteutunut 51,38 % eli 3 199 736,99 eu-
roa. Myös valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti kerty-
män ollessa 2 731 314,00 euroa eli 50,61 %:a arvioidusta.  
 
Investointimenoihin on talousarviossa varattu 4 935 00,00 euroa ja niistä 
on toteutunut 1 878 185,96 euroa.  
 
Talousarviolainaa on nostettu talousarvion mukaisesti 9 500 000,00. Pit-
käaikaisia lainoja on lyhennetty 746 070,00 euroa. Kuntatodistuslainoja 
on 1 000 000 euroa. 
 
Osavuosiraportti on liitteenä 106.1. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee osavuosiraportin 1.1. – 30.6.2021 tiedokseen ja 
saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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107 § JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE MAKSETTAVA TUKI VUONNA 2021 

 
Jämin Hiihtotunneli palvelee hiihtoharrastusta paikallisesti ja n. 100 kilo-
metrin säteellä ympäröivillä alueilla. Hiihtotunneli edistää liikuntalain ta-
voitteiden mukaisesti väestön hyvinvointia ja terveyttä. Liikuntatoiminnan 
ylläpitoon kunnissa kuuluvat usein esimerkiksi uimahallit ja jäähallit, jotka 
myös palvelevat vaihtelevassa määrin sijaintikuntiensa ulkopuolista väes-
töä. 
  
Jämin Hiihtotunneli oy on osakeyhtiömuotoinen ja siirtynyt lähes koko-
naan Jämijärven kunnan omistukseen. Kahdella edellisellä toimikaudella 
hiihtotunnelia operoi kunnan oma henkilöstö. Vuonna 2020 operointivas-
tuun on ottanut Jämin Jänne ry. 
  
Hiihtotunnelitoiminta ei ole osoittautunut kannattavaksi, vaan esimerkiksi 
vuonna 2019 tappio oli n. 52 000 euroa, vaikka kunnalle aiheutuneita 
henkilöstömenoja ei kyseisessä summassa olekaan mukana. Vuonna 
2020 tulos oli -23 707,60 euroa. Ilman kunnan myöntämää yhtiölle myön-
tämää avustusta tulos olisi ollut 25 000 euroa huonompi. Yhtiön tulosta-
son on luonnollisesti oltava yleensä tasapainoinen. 
  
Vuosi 2020 osalta toiminnallinen tilanne oli varsin hyvä eli tilinpäätöksen 
mukainen varsinaisen toiminnan myynti eli liikevaihto oli 118 691,39 eu-
roa aiemman vuoden 77 165,41 euroon verrattuna.  Yhtiön kulut ovat 
aiemmasta kasvaneet, koska kunnan henkilökunnan korvauksetonta käyt-
töä ei enää ole. Yhtiön merkittävimmät menoerät ovat lumetukseen, lait-
teistoon, asiakaspalveluun ja ladunhoitoon liittyvät alihankintamenot (n. 
70 000 euroa v. 2020), sähköenergia (n. 40 000 euroa v. 2020) ja poistot 
(n. 28 000 euroa v. 2020). 
  
Yhtiön toiminnan varmistamiseksi on tarpeen myöntää 60 000 euron 
avustus yhtiölle. 
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus myöntää esittelyn mukaisen avustuksen Jämin Hiihtotun-
neli Oy:lle. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Antero Karppinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
_____ 
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108 § HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 
VUONNA 2021 

 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan 
kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvarai-
sesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellis-
ten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn ta-
loudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina 
seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtion-
osuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt 
suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpi-
teistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan ha-
kemukseen. 
  
Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu 
yhteensä 30 miljoonaa euroa, vuoteen 2020 verrattuna 50 % vähemmän. 
Ohessa oleva lähetekirje ja hakemuslomake ovat saapuneet kuntaan 
2.8.2021. Hakuaikaa on 3.9.2021 asti. 
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen hakemuksen harkinnanvarai-
sesta valtionosuuden korotuksesta ja valtuuttaa kunnanjohtajan teke-
mään tarvittavia muutoksia liitteen tekstiin. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 30.8.2021 159 
_____________________________________________________________________________ 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108 

 

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 8.9.2021 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 

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
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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: 94, 95, 96, 106 

 

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

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

 


