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109 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-
mäki ja Maarit Rantanen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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111 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 154 § / 30.8.2021: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-6 kk / 2021 30.8.2021 

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

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntain-

liittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätök-
set tietoonsa. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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112 § SATASOTEN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 

 
SATASOTE-organisaation johtoryhmä päätti 26.8. pyytää Satasoten oh-
jausryhmään aiemmin edustajiaan – joko jäseneksi tai asiantuntijaksi - 
nimenneille tahoille, että ne tarkistaisivat edustajansa Satasoten ohjaus-
ryhmässä ja ilmoittaisivat mahdollisista muutoksista 30.9.2021 mennessä. 
 
Jämijärvellä on SATASOTEn ohjausryhmässä kolme paikkaa muiden 
kuntien tavoin.  
 
Ohjausryhmän nykyinen kokoonpano löytyy si-
vuilta: satasote.fi/paatoksenteko/ohjausryhma/. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus valitsee SATASOTEN ohjausryhmän jäsenet. 
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäsenet ja heille henkilökohtaiset vara-

jäsenet SATASOTEN ohjausryhmään seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Antero Karppinen Antti Lähteenmäki 
Maarit Rantanen Anu Koivumäki 
Olli Seppälä Kristiina Kotaoja 

 
_____ 

  

https://satasote.fi/paatoksenteko/ohjausryhma/
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113 § KIINTEISTÖ OY RAHARINTEEN PURKAMINEN 

 
Kiinteistö Oy Raharinne (0488502-9) on kunnan kokonaan omistama yh-
tiö, joka hallinnoi rakennusta ja maapohjaa kiinteistöllä 181-411-1-180. 
Rakennukseen sijoittuu Jämijärven kunnan kirjasto ja muita tilapäisem-
mässä käytössä olevia tiloja. Kiinteistön yhtiömuotoisuus ei ole tarpeel-
lista ja yhtiön vuotuisiin tapahtumiin ovat kuuluneet vuosina 2019 – 2020 
käytännössä vain kiinteistövero. Rakennuksella on yhtiön kirjanpidossa 
tasearvo, mutta konsernitilinpäätöksessä arvo on poistettu, joten tappiota 
yhtiön purkamisesta ei aiheudu eikä yhtiölle koitune myyntivoiton vero-
seuraamuksia, koska tasearvo yhtiössä (rakennus n. 112 000 euroa) ei 
ylittäne rakennuksen käypää arvoa. Osakeyhtiö puretaan selvitysmenette-
lyllä. 
 
Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittämi-
nen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksa-
minen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen 
mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Selvitystilan aikana selvite-
tään osakeyhtiön taloudellinen tila, muutetaan omaisuus rahaksi tarpeelli-
silta osin ja maksetaan velat. Jäljelle jäävä netto-omaisuus jaetaan osak-
keenomistajille tai käytetään muutoin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä ta-
valla. Selvitysmenettely päättyy yhtiön purkautumiseen silloin, kun selvi-
tysmies esittää lopputilityksen yhtiökokouksessa. Purkamisesta tehdään 
ilmoitus kaupparekisteriin yhtiön lakkaamisen rekisteröimiseksi. 
 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus antaa yhtiökokousedusta-
jille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus ohjeistaa Kiinteistö Oy Raharinteen yhtiökokousedustajaa 
käynnistämään selvitysmenettelyn yhtiön purkamiseksi.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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114 § LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2022-2024 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2022 
TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA 
INVESTOINTISUUNNITELMALUONNOKSESTA  

 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on pyytänyt viestillään 31.8.2021 jäsen-
kuntiensa ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa oheisesta 
luonnoksesta sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv 2022-
2024 ja vuoden 2022 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi. 
  
Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina sai-
raanhoitopiirin yhtymähallitukselle 28.9.2021 mennessä. 
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus antaa kunnan lausunnot 
paitsi jos toimivalta on osoitettu muualla tai asia merkittävyytensä vuoksi 
tulisi käsitellä valtuustossa. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus antaa sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon: 
  
Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvioluonnokset eivät vaikuta kehitty-
neen vuosina 2020 – 2022 mitenkään oleellisesti hyväksyttävää laatuta-
soa kohti. 
 
Jämijärven kunnanhallitus on lausunut vuoden 2021 talousarviosta mm. 
seuraavaa: 

Mielekkäintä säästämistä ovat toiminnan ohjaaminen siten, 
että sama lopputulos saadaan edullisemman palvelun kautta 
ja kunkin toiminnon sisäisen tehokkuuden tarkastelu. Tämän 
tyyppinen ajattelu loistaa poissaolollaan Satakunnan sairaan-
hoitopiirin talousarviovalmistelusta. Sairaanhoitopiirin suu-
rena julkisena toimijana tulisi tehdä kaikkensa menojen kas-
vun rajoittamiseksi kestävään suuruusluokkaan, mutta talous-
arviossa mainitaan asiasta ainoastaan sen verran, että vuosi 
sitten alkanut Nordic Health Care Groupin työ on meneillään. 

 
Vuoden 2020 talousarvioluonnoksesta todettiin, että 

Sairaanhoitopiirin taloudelliseen omistajaohjaukseen pyrkivän 
kannalta lausuntopyynnön kohteena olevat asiakirjat eivät 
anna riittävää informaatiota asianmukaista omistajaohjausta 
varten. Asiakirjoista ei käy kunnolla ilmi, että sairaanhoitopiiri 
olisi omatoimisesti etsinyt toiminnan taloudellisuutta paranta-
via ratkaisuja. Jämijärven kunta tervehtiikin ilolla sitä, että 
Nordic Health Care Groupin kanssa aloitetaan yhteistyö tuot-
tavuusohjelman aikaansaamiseksi. Jämijärven kunta odottaa, 
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että tehostamisratkaisujen etsintä tulee myös pysyväksi ja 
tavanomaiseksi osaksi sairaanhoitopiirin käytäntöjä ja että 
sairaanhoitopiiri myös informoi jäsenkuntia näistä pyrkimyk-
sistään. 
 

Samat ongelmat jatkuvat sairaanhoitopiirin kohdalla vuodesta toiseen. 
Ehkä tällä kertaa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että sairaanhoitopii-
rin tarkastelu on lähtökohtaisesti kululajipohjaista, joka ei ole tehostamis-
tarpeita tukeva tarkastelutapa. Alkusivuilla (esim. s. 18) jo kerrotaan kus-
tannusten nousun perusteeksi koko sairaanhoitopiirin henkilöstökuluihin 
kohdistuvat vaikutukset. Osasyy sairaanhoitopiirin kohtuuttomaan yli 10 
%:n menokasvuun vuoden 2020 tilinpäätöksestä vuoden 2022 talousarvi-
oon on tuotteiden, niiden hintojen ja esimerkiksi vertailussa kalliiksi osoit-
tautuvien prosessien tarkastelun kautta tapahtuvan tehostamisen puute. 
Kustannuskasvua perusteellaan esimerkiksi sillä, että laboratorion ja ku-
vantamisen ostopalvelut maksavat 0,6 milj. euroa lisää. Mistään ei selviä 
miksi tai että yritetäänkö asialle tehdä jotain. Toimintaa kuvaavilta tekstio-
silta puuttuu pitkälti yhteys toimintamuutosten taloudellisiin vaikutuksiin. 
Esimerkiksi konservatiivisen hoidon (alk. s. 47) osalta Vuodeosastojen 
hoitopäivien uskotaan vähenevän, mutta hoitopäivien hinnasta ei ole tie-
toa tai vähenemisen tuomasta säästöstä. Henkilökunnan vähennyksestä 
ei ole puhetta. Sen sijaan päiväsairaalan kysyntä kasvaa 10 % vuodessa 
ja sinne esitetään uusia toimia. Jälleen kasvun taloudellinen merkitys jää 
avaamatta. Konservatiivisen hoidon talousosiosta (s. 79) kerrotaan kus-
tannusten laskevan kokonaisuudessaan vuoden 2021 talousarvioon ver-
rattuna, mutta samalla ilmenee, että talousarvio 2021 oli vuoden 2020 to-
delliseen tilanteeseen nähden huimassa kasvusuunnassa. Toteumasta 
vuonna 2021 ei tarjota tietoa. Talousosassa selitetään koko n. 60 milj. eu-
ron volyymilla toimiva vastuualue kululajipohjaisesti, joten lukija voi vain 
arvailla, miten varsinaisiin kohteisiin ja tuotteisiin rahat menevät. 
 
Kaikkiaan osavuoden 2021 toteuma olisi hyvä olla osaperusteena vuoden 
2022 talousarvion laatimisessa. Vaikuttaa siltä, että talousarviota tehdään 
vain edellinen talousarvio huomioiden, joka ei johda parhaaseen tarkkuu-
teen tai tue tehostamistarkoitusta. Muutos edelliseen todelliseen kustan-
nustasoon eli vuoden 2020 tilinpäätökseen on 10,3 % kasvu, joka on mo-
nien kuntien kohdalla yli 10 %. Sairaanhoitopiirin toimet toiminnan tehos-
tamisen osalta ovat siten riittämättömiä. 
 
Kaikkiaan sairaanhoitopiirin talousarviovalmistelussa on jatkuvasti vaiku-
telma, ettei omistajaohjausta tarvitse olla. Periaatteessa sairaanhoitopiiri 
kyllä pitää omistajaohjausta tervetulleena ja tarjoaa ehdotuksia raken-
teista ja käytännöistä. Sisällöllisesti omistajaohjausmahdollisuudet ovat 
kuitenkin mm. talousarvioprosessissa edelleen olemattomat. Sairaanhoi-
topiiri lienee tietoinen, että syyskuun lausuntokierroksen vaikutus lopputu-
lokseen on ollut olematon ja sairaanhoitopiirin edustajat ovat käyttäneet 
puheenvuoroja, joissa on annettu ymmärtää, että lausuntokierros ei oike-
astaan ehtisi enää vaikuttaa. Silti kierros järjestetään aina samaan ai-
kaan. 
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Jämijärven kunta pitää erittäin tärkeänä, etteivät sairaanhoitopiirin talous- 
ja toimintasuunnitteluun liittyvät käytännöt toimi mallina tai pohjana tule-
van hyvinvointialueen toiminnoille. Tuleva hyvinvointialue ei voi lähettää 
laskuja eteenpäin nykyisen tapaan. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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115 § PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 

 
Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi palkkiosääntöjen muutoksia 
14.6.2021 kokouksessaan (§ 17). Tehtyjen muutosten lisäksi on aiheel-
lista korottaa myös vaalilautakunnan ja –toimikunnan palkkioita. 
 
Liite: Voimassa oleva palkkiosääntö. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vaalilautakunnan ja -toi-
mikunnan puheenjohtajan toimituspäivältä maksettavia palkkioita korote-
taan 60 eurosta 90 euroon ja jäsenten vastaavia palkkioita 40 / 50 eu-
rosta 70 euroon. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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116 § VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOJEN TOIMINNAN ORGANISOINTI 

 
Jämijärven kunnan hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 22.6.2021 
esittänyt kunnanhallitukselle vanhus- ja vammaisneuvostojen yhdistä-
mistä yhdeksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi. Kunnassa on aiemmin ol-
lut vanhusneuvosto. Vammaisneuvosto on ollut useamman kunnan yhtei-
nen Pohjois-Satakunnan alueella. 
 
Kunnanhallituksen on kuntalain mukaan asetettava ko. neuvostot (§:t 27 
ja 28) ja niiden tarkoitus on ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöi-
den osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen. Neuvostojen 
toimimiselle samalla kokoonpanolla eli käytännössä yhdistettynä ei ole 
tiedossa olevaa estettä ja sen tarkoitus on vahvistaa ko. väestöryhmien 
vaikutusmahdollisuuksia. Vuodesta 2023 alkaen kunta itsessäänkin on 
vaikuttamisroolissa moniin ko. vaikuttamistoimielinten kohderyhmien pal-
velujen järjestämiseen, eikä sillä ole palvelujen tuottajan tai hankkijan roo-
lia. Tähän vaikuttamistyöhön kunnan oma toimielin seutukunnalliseen 
nähden on perusteltu, kun lisäksi kunnan rooli oman hyvinvointitoiminnan 
järjestäjänä vahvistuu. 
 
Seutukunnallista yhteistyötä suhteessa hyvinvointialueeseen ei ole ai-
hetta unohtaa, mutta voi pitää luontevana, että kunta itsessään ja vaikut-
tamistoimielimet toimivat siinäkin kohden yhteistyössä. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, hyvinvoin-
tipäällikkö Toni Ojala, p. 040 587 6539 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

1) Kunnanhallitus nimittää kaksi henkilöä vanhus- ja vammaisneuvoston 
jäseniksi sekä pyytää Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymää, 
Kankaanpään seurakuntaa, Jämijärven Eläkkeensaajat ry:tä, Eläkeliitto 
Jämijärvi ry:tä, Attendo Oy:tä, Kankaanpään Reuma sekä Tules Ry:tä 
asettamaan edustajansa neuvoston jäseniksi. Pohjois-Satakunnan perus-
palvelukuntayhtymän odotetaan asettavan kaksi edustajaa, joiden tulee 
täydentää toistensa osaamista. 
2) Kunnanhallitus valtuuttaa vanhus- ja vammaisneuvoston täydentä-
mään neuvostoa yhdellä tai kahdella vammaisjärjestöjen edustajalla sekä 
valtuuttaa vanhus- ja vammaisneuvoston pyytämään Satakunnan hyvin-
vointialuetta asettamaan edustajansa Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-
kuntayhtymän toiminnan siirtyessä hyvinvointialueen toiminnaksi. 
3) Kunnanhallitus asettaa hyvinvointipäällikön vanhus- ja vammaisneu-
voston sihteeriksi, valtuuttaa neuvoston valitsemaan keskuudestaan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ensimmäisen kokouksen kutsuu 
koolle kunnanhallituksen edustajista iältään vanhempi. 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti nimittää 
vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi Miia Sjömanin ja Markus Ojakos-
ken. 
 
_____ 
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117 § YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON LIITTÄMINEN HYVINVOINTIALUEEN 
VALMISTELUUN 

 
Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksessaan 
10.8.2021 §14 päättänyt tiedustella Satakunnan kunnilta syyskuun 2021 
aikana halukkuutta ottaa ympäristöterveydenhuolto mukaan Satakunnan 
hyvinvointialueen valmisteluun voimaanpanolain 65 §:n mukaisesti. Mikäli 
kaikki kunnat suhtautuvat myönteisesti ympäristöterveydenhuollon siirty-
miseen hyvinvointialueen hoidettavaksi jo 1.1.2023, voidaan tätä koskeva 
valmistelu aloittaa. 
  
Kunnat vastaisivat edelleen tehtävien siirrosta huolimatta ympäristöter-
veydenhuollon rahoituksesta ainakin 31.12.2025 saakka, jolloin vastuu 
ympäristöterveydenhuollosta ja sen rahoituksesta mahdollisesti siirtyy hy-
vinvointialueelle. Asiasta ei ole varsinaista päätöstä, joten tarvitaan perus-
teluja siirtymälle sen lisäksi, että ratkaisulla vältettäisiin mahdollisesti 
muutaman vuoden kestoinen tilapäisorganisaatio. Kuitenkin on perustet-
tava organisaatio ympäristönsuojelua varten. VATE:n pyynnön mukaan 
kunta sitoutuu tässä vaiheessa ainoastaan valmisteluun osallistumiseen. 
Päätös ja sopimus tehtävien siirrosta tehdään VATE:n pyynnön mu-
kaan erikseen 30.6.2022 mennessä. Valmistelussa on asianmukaista olla 
mukana ratkaisun perusteiden selvittämiseksi. 
  
Taustalla on hyvinvointialueiden valmistelua koskeva eduskuntakäsitte-
lyssä tapahtunut muutos, jossa voimaanpanolain 65 §:ään kirjattiin seu-
raavaa: 
  
Sen estämättä, mitä tämän lain 20 §:n 3 momentissa, hyvinvointialueesta 
annetun lain 8§:ssä ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 
annetussa laissa (410/2009) säädetään, hyvinvointialue voi ottaa hoitaak-
seen alueensa kunnilta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista 
annetun lain 1 §:ssä tarkoitetut ympäristöterveydenhuollon tehtävät. 
  
Tällä hetkellä siirtäminen hyvinvointialueelle tarkoittaa kuitenkin sitä, että 
tältä osin kunta rahoittaa hyvinvointialuetta. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Jämijärven kunta hyväksyy, että Satakunnassa aloitetaan valmistelu ym-
päristöterveydenhuollon liittymiseksi 2023 aloittavan hyvinvointialueen toi-
minnoksi. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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118 §  TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN 

 
Jämijärven Lämpö Oy on halukas tuomaan hakelämmöllä tuotetun kauko-
lämmön myös kunnan omistaman Kiinteistö Oy Raharinteen rakennuk-
seen, jossa nykyisellään on mm. kirjasto. Itse kirjastotoiminnan osalta on 
mahdollista, että toiminta siirtyy tulevaisuudessa koulun ja varhaiskasva-
tuksen käyttöön rakennettavaan uudisrakennukseen. Kunnan kiinteistöjä 
jäänee pois käytöstä tulevaisuudessa ja myös kirjastorakennukseen koh-
distuvan investoinnin pitäisi olla hyvin perusteltu. Kunnanhallitus voi toimi-
valtansa puitteissa päättää kaukolämpöön siirtymisestä, mutta talousarvi-
ossa tulee olla investointimääräraha. Alustavan tiedon mukaan liittymis-
maksu kirjastokiinteistön osalta olisi 16 000 euroa ja lämmönvaihdinasen-
nuksen arvo arviolta 6 000 euroa. Liittymismaksu on muodollisesti kat-
soen palautettava erä, mutta tyypillisesti liittymän purkamiseen aiheutta-
mat kustannukset kuluttavat liittymismaksut kokonaankin. 
 
Ko. rakennusta lämmitetään nykyisellään öljyllä, joten arvioitu vuotuinen 
säästö reilun 10 000 litraa kuluttavan rakennuksen lämmittämisestä kau-
kolämmöllä, jossa hukkalämmön osuus jää tuottajan kustannukseksi, on 
n. 2 500 euroa. Kun liittymismaksu lasketaan mukaan takaisinmaksuaikaa 
ajateltaessa, täytyy rakennuksella olla käyttöä lähes 9 vuotta, jotta inves-
tointi on mielekäs. Kunnanhallituksen harkittavaksi tulee, onko rakennuk-
selle käyttöä ja millaisia korjaustoimia rakennuksen pitkän aikavälin käyttö 
edellyttää. Talousarvion investointiosan muutosta ei ole pidettävä tämän 
johdosta liittymän ottamiseen velvoittavana, vaan sen mahdollistavana 
päätöksenä. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2021 inves-
tointiosaan lisätään 25 000 euroa lämmitysinvestointeihin. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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119 § UUDEN KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN 

 
Kuntalain 47 §:ssä käsitellään kunnan omistajaohjausta ja konsernioh-
jetta: 
  
Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toi-
minnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. 
Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon 
yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantun-
temus. 
Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin 
osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. 
Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 
1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 
2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämi-
sestä; 
3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden 
turvaamisesta; 
4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 
5) konsernin sisäisistä palveluista; 
6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 
7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 
  
Konserniohjeen päivittämistä on jo muutaman vuoden ajan edellytetty ti-
lintarkastuksen yhteydessä ja voimassa oleva konserniohje ei riittävästi 
vastaakaan kaikkiin kuntalaissa mainittuihin kohtiin. Esitettävässä konser-
niohjeessa on kiinnitetty huomiota yksiselitteisiin rajoihin esimerkiksi kun-
nan kannan hankkimisessa ja muissa vastuissa. 
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa 
konserniohjeen valmistelusta valtuustolle. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen mukaisen konserniohjeen hy-

väksymistä. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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120 § KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2020 
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 

 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan  
  
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-
kevat asiat; 
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-
loksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voi-
massa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on 
kattamatonta alijäämää; 
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittami-
sesta; 
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallinto-
säännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 
  
Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan tehtä-
viin on lisäksi: 
  
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä 
muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä 
tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi 
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän 
tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja 
sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 
  
Tarkastuslautakunnalle ei ole annettu toimivaltaa muihin tehtäviin eikä 
sillä ole yleistoimivaltaa tehdä esityksiä kunnanvaltuustolle. 
 
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikerto-
muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään 
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus antaa valtuustolle 
lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 
121.5 §). Kunnanvaltuusto on käsitellyt arviointikertomuksen kokoukses-
saan 21.6. § 14 ja päättänyt pyytää kunnanhallitukselta kuntalain 121.5 
§:n mukaisen lausunnon syyskuun 2021 loppuun mennessä. 
 
Arviointikertomus on liitteenä 120.1.  
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Arviointikertomuksessa on erittäin olennainen virheellisyys liittyen koro-
nakompensaatioihin. Arviointikertomuksessa väitetään, että kunnan posi-
tiivinen tulos on yksinomaan koronatukien vaikutusta. Talousarvi-
ossa vuodelle 2020 oli ennakoitu, että valtionosuuksia saataisiin 5,35 mil-
joonaa euroa, kun toteuma oli 5,78 milj. euroa. Tämän lisäksi ko-
ronatueksi voidaan laskea yhteisöveron jako-osuuden muutos, joka lä-
hinnä kompensoi korona aiheuttamia menetyksiä ja joka jää suuruudel-
taan 100 000 euron suuruusluokkaan vaikutukseksi. Arviointikertomuk-
sessa esitetty näkemys siitä, että koronatukia olisi ollut 1,2 miljoonaa eu-
roa, on perusteeton. 
 
Vuodesta 2020 vuoteen 2021 kunnan toimintakate eli nettomenot pieneni-
vät yli kolmella prosentilla. On ilmeistä, että kunnan tulokseen on vaikutta-
nut myös menojen lasku. Toimintakate kuvaa toimintamenojen ja toimin-
tatulojen erotusta, eivätkä siihen vaikuta valtionosuudet tai verotulot tai 
niiden koronakompensaatiot. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
  

1. Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen selvityksen tar-
kastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta 
2. Kunnanvaltuusto huomauttaa tilintarkastajalle, että tilintarkastajalla on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, että arviointikertomus ei sisällä merkittäviä 
virheellisyyksiä ja tarvittaessa puuttua ilmeisiin epäkohtiin tarkastuslauta-
kunnan työskentelyssä. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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121 § KIINTEISTÖSTRATEGIAN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA 
RAKENNUSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN 

 
Kiinteistöstrategian tarkoitus on arvioida kunnan tilantarvetta, kartoittaa 
tilojen kunto, käyttöasteet ja esteettömyys sekä tehdä kunnossapidon 
suunnitelma pitkällä aikavälillä. Samoin arvioidaan kiinteistöistä luopumi-
sia. Kiinteistöstrategian avulla pyritään muodostamaan kokonaiskuva 
siitä, millainen korjausohjelma olisi perustultu. 
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus valmistelee kunnanval-
tuustolle ehdotukset kunnan keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi. Val-
mistelussa voidaan hyödyntää kunnan muiden toimielinten asiantunte-
musta. Kiinteistöstrategian valmistelutehtävä annettaisiin tekniselle lauta-
kunnalle. Samalla perustettaisiin myös neuvoa antava rakennustoimi-
kunta, jonka tehtävä on ottaa kantaa kiinteistöstrategiaan. 
   
Jämijärven kunnalla on meneillään koulun ja päiväkodin rakennushanke. 
Uudisrakennus kattaa laajasti kunnan tilatarpeita tulevaisuudessa riip-
puen kuitenkin varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kehityksestä ja kou-
luikäisten määrän kehityksestä. Siirtyminen hyvinvointialueiden järjestämi-
seen sosiaali- ja terveydenhuoltoon voi vaikuttaa terveysaseman käyttöön 
pidemmällä aikavälillä, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon etä- ja 
kotipalvelujen kehitys. On myös syytä arvioida, millaista tilatarpeita syntyy 
mahdollisesti laajenevan hyvinvointipalvelutehtävän toteuttamiseksi. Eri-
tyisesti ko. uudisrakennuksen pihasuunnittelu on merkittävä kokonaisuus, 
johon on tarpeellista saada käyttäjien ja luottamushenkilöiden näkökan-
toja. Rakennustoimikunta toteuttaisi myös tätä tehtävää. 
  
Kiinteistöstrategia voi käsittää esimerkiksi seuraavat tilat: 
  
- Kunnanvirasto 
- Törmälä 
- Lammikko 
- Raharinne 
- Terveysasemarakennus 
- Pääskyn päiväkodin rakennus 
- Tykköön koulurakennus 
- Niinimaja 
- Pikku-Itävalta 
- vuokratalot 
  
Tykköön koulurakennusta ja Pääskyn päiväkotia mahdollisesti koskevia 
toimintalinjauksia tarvitaan vuoden 2022 talousarvioon, koska ne ovat jää-
mässä vaille käyttötarkoitusta elokuussa 2022. Muutoin kiinteistöstrate-
gian osalta valmistelu voi jatkua vuonna 2022. Kiinteistöstrategiaa valmis-
tellaan kunnanvaltuustoa varten. 
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Rakennustoimikunnan kokouksista tehtäisiin muistiot, jotka toimitetaan 
tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Toimikunnan sihteerinä toi-
misi kunnanjohtajan nimeämä henkilö. 
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
1) Kunnanhallitus päättää käynnistää kiinteistöstrategian valmistelun ja 
antaa valmistelutehtävän tekniselle lautakunnalle 
2) Kunnanhallitus päättää rakennustoimikunnan perustamisesta ja valit-
see rakennustoimikuntaan puheenjohtajan ja muut jäsenet. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
Kunnanhallitus päätti valita rakennustoimikuntaan seuraavat jäsenet: 
 
Mikko Salminen, puheenjohtaja 
Riku Vallila 
Timo Sorvali 
Pentti Virtanen 
Nina Niemi 
Riikka Koivumäki 
 
_____ 
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122 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LOMITUSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN 

 
Lomituksen järjestämistä koskevissa maatalousyrittäjien lomituspalvelu-
laissa sekä turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitetun 
toimeksiantosopimuksen mukaisesti Kankaanpään kaupunki huolehtii 
edellä mainittujen lakien ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 
(1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Jämijärven, 
Karvian, Kihniön, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Kan-
kaanpään, Parkanon, Porin ja Ulvilan kaupungit käsittävällä alueella 
1.1.2021 alkaen.  
 
Lomituspalvelujen toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi paikallisyk-
sikön toimialueelle tulee nimetä yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustet-
tuina ainakin lomituspalvelujen käyttäjät, lomituspalvelujen hallintohenki-
löstö ml. vastuuhenkilö, lomittajat ja Mela-asiamies. Lomituspalvelujen 
käyttäjien osalta yhteistoimintaryhmän jäsenet valitaan maataloustuotta-
jien ja turkiseläin kasvattajien etujärjestöjen toimesta. 
 
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 nimeää toimikaudekseen edustajan ja tälle varaedustajan 
lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmään. 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä lomituspalvelujen yhteistoimin-

taryhmään edustajaksi Samuli Kujansuun ja varaedustajaksi Antti Läh-
teenmäen. 

 
_____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 112, 116, 121, 122 

 

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 16.9.2021 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: 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120 

 

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

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

 


