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5 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Lassi Koivunen 
ja Antti Lähteenmäki. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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7 § ILMOITUSASIAT 

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakuntaliitto 
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 168 § / 22.11.2021: Satakuntalii-
ton perussopimuksen muuttaminen 2.12.2021 
Tiedote: Satakuntaan ensi vuodelle yhteensä 1,45 miljoonaa euroa 
lisärahoitusta 10.12.2021 
Maakuntavaltuuston tiedote 10.12.2021 10.12.2021 
Maakunnan yhteistyöryhmän tiedote: Satakunta saa EU-ohjelmavaroja 
yli 13 miljoonaa euroa 15.12.2021 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 43 § / 30.11.2021: Satakun-
nan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021, loka-
kuu 9.12.2021 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 44 § / 
30.11.2021: Määräys alueen pelastustoimessa havaitun epäkohdan 
korjaamiseksi 9.12.2021 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 47 § / 
30.11.2021: Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja 
tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2022 9.12.2021 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 250 § / 20.12.2021: Vuoden 2021 
palveluhintojen 1. hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille palveluostojen 
suhteessa 21.12.2021 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 251 § / 20.12.2021: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-11 kk / 2021 21.12.2021 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 252 § / 20.12.2021: Vuoden 2022 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 21.12.2021 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 253 § / 20.12.2021: Satakunnan sai-
raanhoitopiirin palveluhinnasto vuodelle 2022 21.12.2021 
 

 
2. Pöytäkirjat: Sivistyslautakunta 6/2021, hyvinvointilautakunta 7/2021 
3. Viranhaltijapäätökset: - 
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Seitsemän kiinteistönluovutusilmoi-
tusta (ajalta 26.11.2021-11.1.2022) 

 
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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8 § LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖN LUONNOKSESTA 
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KUNNAN JA HYVINVOINTIALUEEN 
VÄLISEN VUOKRAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ SIIRTYMÄKAUDEN AIKANA 

 
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston 
asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymi-
sestä siirtymäkauden aikana. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta anne-
tussa laissa (jäljempänä voimaanpanolaki) säädetään kunnan järjestä-
män perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pe-
lastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen 
hallintaan. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointi-
alueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta 
tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä ole-
vien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa 
vähintään 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus 
pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla 
siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimas-
saoloajan päättymistä. 
 
Voimaanpanolain 22 § 3 momentin mukaan vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liit-
tyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Tarkempia säännöksiä 
vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
Lausuntopyynnön kohteena on valtiovarainministeriön luonnos valtioneu-
voston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden 
vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026. Lau-
suntoa pyydetään 24.1.2022 klo 16.15 mennessä. 
 
Jämijärven kunnan omistamia tiloja on vuokrattuna pelastuslaitoksen toi-
mintaan sekä terveysaseman toimintaan. Lausuntopyynnön kohteena ole-
van asetus koskee kuitenkin uusia eikä siirtyviä vuokrasopimuksia. 
Asetusluonnos on luettavissa osoitteessa https://www.lausuntopal-
velu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a52fdc34-3789-4545-b305-
4978a59a84a4.   
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön 29 §:n mukainen pääsääntö on, että 
kunnanhallitus antaa kunnan lausunnot. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Valtiovarainministeriön luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja 
hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden ai-
kana ei ole kaikilta osin yksiselitteinen mm. vuokrien määrityksen osalta. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a52fdc34-3789-4545-b305-4978a59a84a4
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a52fdc34-3789-4545-b305-4978a59a84a4
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a52fdc34-3789-4545-b305-4978a59a84a4
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Asetusta tulisi täsmentää maapohjan arvon, teknisen arvon määrittelyn, 
kunnossapidon sisällön sekä vuokrantarkistusten osalta.  
Asetusluonnoksen 3§ määrittelee pääomavuokran määräytymisen raken-
nuksen tai toimitilan teknisen arvon perusteella, mutta ei ota kantaa sii-
hen, sisältyykö maapohjan vuokra pääomavuokran 6% tuottovaatimuk-
seen. Asetusluonnoksen ehdotustekstissä kirjoitetaan, että ”Tuottovaati-
mus kuvaa kiinteistöön sidotun oman ja vieraan pääoman kustannuksia, 
kiinteistön kulumista kuvaavia poistoja, mahdollista maavuokran osuutta 
ja teknistä riskiä” jolloin jää epäselväksi, miten maanvuokra on huomioitu 
tuottovaatimuksessa.  

 
Asetusluonnoksen 4§ määrittelee teknisen arvon laskennan ja se sisältää 
huomionarvoisia seikkoja. 4§ 1 momentin mukaan ”Rakennuksen tekni-
nen arvo perustuu kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidon mukaisiin tietoi-
hin korjattuna rakennuskustannusindeksillä ja oletuskulumisella”, ja myö-
hempänä 4§ 3 momentissa ”Jos rakennuksella ei ole kirjanpitoon perustu-
vaa teknistä arvoa, muodostetaan sille laskennallinen tekninen arvo vä-
hentämällä jälleenhankinta-arvosta 2 momentin mukainen oletuskulumi-
nen”  

 
Yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan rakennuksen tekninen arvo 
on sisäisen laskennan kautta tuotettava rakennusten ominaisuuksista läh-
tevä arvo, jossa ensin pyritään arvioimaan olemassa olevan rakennuksen 
jälleenhankinta-arvo tai toinen lähtökohta on arvioida uuden vastaavan 
rakennuksen mukaista rakentamiskustannusta. Tästä jälleenhankinta-ar-
vosta vähennetään rakennuksen arvioitu iän, käytön ja käyttökelpoisuu-
den mukanaan tuoma kuluminen, josta saadaan tekninen arvo.  

 
Luonnosta tulisi täsmentää arvokäsitteiden osalta ja hyväksyä tekniseksi 
arvoksi, olemassa olevat, yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan 
lasketetut rakennusten tekniset arvot.  

 
Asetusluonnoksen 5 §:n 1 momentin mukaan vuokraan sisältyvät ylläpito-
kustannukset ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden 
hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset, Erityisjätteet ja 
vaaralliset jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla. Vuokraan sisälty-
vän kunnossapidon käsite on laaja ja sitä tulisi täsmentää mm. sisällön ja 
hoitotason osalta, jotta tulkintaepäselvyyksiltä vältytään. Sähkökustannus-
ten sisällyttäminen vuokraan saattaa johtaa tarvetta suurempaan ener-
gian käyttöön ja korkeisiin kustannuksiin. Hyvinvointialueelle tulisi olla 
mahdollista hankkia sähköenergia kokonaan vuokraamiinsa kohteisiin, 
jolloin sähköenergian osuus tulisi eritellä ylläpitovuokrasta.  

 
Asetusluonnoksen 6 §:n mukaan vuokraa tarkistetaan kerran vuodessa 
elinkustannusindeksillä. Asetusluonnoksen mukaan ilmeisesti pääoma-
vuokra ja ylläpitovuokra tarkistettaisiin vuosittain elinkustannusindeksillä. 
Pääomavuokran osalta tarkoituksenmukaisempi olisi kuvata menettely 
siirtymäaikana mahdollisesti tehtyjen investointien vuokravaikutusten las-
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kentaan, jotta ei synny tilannetta jossa tarpeelliset kunnossapitoinvestoin-
nit jäävät toteutumatta siitä syystä, että niitä ei huomioida vuokraa korot-
tavasti. Investoinnit edellyttävät käyttäjän pitkäaikaista sitoutumista tule-
van investoinnin käyttöön, jolloin investoitavista kohteista tulisi aina tehdä 
vuokrasopimus, joka takaa investoinnin rahoituksen. Ylläpitovuokran 
osalta elinkustannusindeksi ei kuvaa riittävällä tavalla todellista ylläpidon 
kustannusta, vaan tarkoituksenmukaisempi indeksi olisi Kiinteistöjen yllä-
pidon kustannusindeksi. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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9 § TUOHIKONTIN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 
Jämijärven kunta on vuokrannut päiväkotitoimintaa varten Tuohikontiksi 
kutsutun tilan, jonka käyttötarve poistuu, kun peruskoulun ja päiväkotien 
tarpeet täyttävä uudisrakennus valmistuu kesällä 2022. Uuteen tilaan voi-
daan lähtökohtaisesti siirtyä 1.8.2022. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika 
on kolme (3) kuukautta.  
 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan lautakunnan päättävät tilojen vuokraami-
sesta, kun sopimuksen vuotuinen arvo on enintään 25 000 euroa ja 29 
§:n mukaan kunnanhallitus päättää tilojen vuokraamisesta 60 000 euroon 
asti. Tuohikontin vuokrataso tammikuussa 2022 on 2547,50 euroa kuu-
kaudessa.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Jämijärven kunta irtisanoo Tuohikontin vuokrasopimuksen päättymään 
1.9.2022. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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10 § LAUSUNTO SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN 
LUONNOKSESTA 

 
Satakuntaliitto on jättänyt oheisen lausuntopyynnön Satakunnan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman luonnoksesta.  
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus antaa pääsääntöisesti 
kunnan lausunnot.  
  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: 
 
Suunnitelmaluonnos on laaja ja sen yleiset tavoitteet ovat onnistuneet. 
Jämijärven kunnan osalta on tärkeää, että maakuntarajat ylittävät työssä-
käyntivyöhykkeet huomioidaan ja että älykkäitä kustannustehokkaita lii-
kennepalveluratkaisuja pidetään esillä. Arkiliikkumisen ja esteettömyyden 
huomioiminen ovat kansanterveydellisesti tärkeitä seikkoja. Pyöräilyn tur-
vallisuus myös taajama-alueiden ulkopuolella olisi kuitenkin tärkeä arkiliik-
kumisen ja pyöräilyharrastuksen turvaamisen näkökulmasta.  
 
Henkilöliikenteessä yhteyttä Kankaanpäästä ja Jämijärveltä Tampereen 
suuntaan ei ole syytä unohtaa. Tällä hetkellä sille ei ole asetettu palvelu-
tasotavoitetta ELY-keskuksen kautta eikä matka-ajan lyhentäminen ole 
tavoitteena. Tavoiteasetannassa ollaan toistaiseksi sidoksissa melko pe-
rinteiseen liikennemalliin.  
 
Tavaraliikenteen osalta luonnoksessa on jätetty Pohjois-Satakunta vä-
hälle huomiolle, samoin kuin koko toimenpideohjelmaosiossa.  
 
Pori-Haapamäki –ratayhteyttä ja siihen kohdistuvaa kehittämisajattelua ei 
löydy luonnoksesta lainkaan.  
 
Jämijärven kunnan näkemyksen mukaan suunnitelmaa tulisi vielä kehittää 
erityisesti Pohjois-Satakunnan osalta.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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11 §  LAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE 

 
Kiinteistö Oy Jäminsato on kunnan 100% omistama tytäryhtiö. Jäminsato 
on solminut sopimuksen luotollisesta yritystilistä Länsi-Suomen Osuus-
pankin kanssa. Sopimuksessa on sovittu kokonaisluottorajaksi 110 000 € 
ja tililimiitin voimassaoloajaksi 31.12.2011 saakka. Voimassaoloajasta 
huolimatta tilin limiitti on edelleen täysimääräisesti käytössä. Länsi-Suo-
men Osuuspankista on oltu kuntaan yhteydessä ja pyydetty, että käytetty 
limiitti maksettaisiin pankille takaisin mahdollisimman pian sopimuksen 
voimassaoloaikaan viitaten. Luoton vuosikorko on 2,590 % ja luoton vuo-
sittainen provisio 0,150 % luotosta. Luottolimiitti saataisiin katettua anta-
malla laina Jäminsadolle, jolloin järjestely tulisi myös edullisemmaksi kuin 
lainotuksen hakeminen muualta.  
 
Talousarviossa vuodelle 2022 on varauduttu antolainan antamiseen 
110 000 €:lla. Jämijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan kun-
nanhallitus vastaa kunnan rahatoimesta. Kunnanhallitus päättää lainan 
ottamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanhalli-
tus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa 
alaiselleen viranomaiselle.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Jämijärven kunta myöntää Kiinteistö Oy Jäminsadolle 110 000 €:n lainan 
käytetyn luottolimiitin kattamiseksi. Valtuutetaan talous- ja hallintopääl-
likkö määrittämään lainaehdot. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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Hyvinvointilautakunta  47 § 7.12.2021 

12 § VALTUUSTOALOITE NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN LÄSNÄOLO- JA 
PUHEOIKEUDESTA KUNNANVALTUUSTOSSA SEKÄ SUORASTA 
ALOITEOIKEUDESTA VALTUUSTOSSA   

 
Hyv.la. 47 § Kunnanvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 jätettiin liitteenä oleva valtuus-

toaloite nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudesta kunnanval-
tuustossa sekä suorasta aloiteoikeudesta valtuustossa.   

  
Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto tai nuorten 
vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien var-
mistamiseksi. Nuorten vaikuttajaryhmälle on annettava mahdollisuus vai-
kuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteutta-
miseen ja seurantaan.   

  
Nuorten vaikuttajaryhmä edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätök-
senteossa. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni 
kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kan-
nanottoja.   

  
Nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustossa 
tukee nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kunnallisessa päätöksente-
ossa. Tällä hetkellä heillä on jäsenet hyvinvointilautakunnassa ja sivistys-
lautakunnassa, jossa on läsnä- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. 
Perusteltua tulevaisuudessa olisi nuorten vaikuttajaryhmän jäsenen olla 
edustettuna myös teknisessä lautakunnassa.   

  
Kuntalain 23 § mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä 
ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kun-
nassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. 
Kuntalain mukaan nuorten vaikuttajaryhmän jäsenillä tai yhteisönä on oi-
keus tehdä valtuustoaloitteita suoraan valtuustolle.   

  
Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenen läsnäolo- ja puheoikeus vaikuttaa Jä-
mijärven hallintosääntöön. Hallintosäännön 20 § on kuvattu kunnassa toi-
mivat vaikuttamistoimielimet, joiden asettamisesta ja toimintaedellytyk-
sistä päättää kunnanhallitus. Mikäli nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja 
puheoikeus kunnanvaltuustoon hyväksytään tulee siitä tehdä lisäys 20 § 
nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudesta kunnanvaltuus-
tossa.   

  
Liitteet 47.1. Valtuustoaloite nuorten vaikuttajaryhmä   

   
Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala   

  
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää   
 

1) Merkitä valtuustoaloite tietoon saatetuksi.   
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2) Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttä-
väksi, että nuorten vaikuttajaryhmä saa nimetä edustajansa kunnanval-
tuustoon ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouk-
sissa sekä hallintosääntöön 20 § lisätään kohta nuorten vaikuttajaryhmän 
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustossa. Päätös: Hyväk-
syttiin yksimielisesti 
 
----- 
 

KH 12 § Kuntalain 23 § kuuluu seuraavasti:  
  

Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, 
joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä 
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on il-
moitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.   

  
Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan pal-
velua koskevassa asiassa.  
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimival-
taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.  

 
Toisin kuin kuntalain 23 §:n mukaiset aloitteet, Jämijärven kunnan hallin-
tosäännön 10 §:n mukaisesti valtuustoaloitteet tulevat aina valtuustoon tai 
valtuuston tietoon riippumatta siitä, kuuluvatko aloitteet valtuuston toimi-
valtaan. Näin valtuustoaloite eroaa muusta aloitteesta merkittävästi. Nuo-
risovaltuuston suoraa aloiteoikeutta koskeva valtuustoaloite on syytä tul-
kita siten, että nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsiteltäisiin kuten val-
tuustoaloite.   

 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätös-
ten valmistelusta.  

  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että hallinto-
säännön 20 §:ään lisätään   
1. 2. momentiksi, että “Nuorten vaikuttajaryhmä saa nimetä edustajan, 

jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.”  
2. 3. momentiksi, että ”Nuorten vaikuttajaryhmä voi tehdä valtuustoaloit-

teen. Valtuustoaloitteen voi jättää edustajan välityksellä valtuuston ko-
kouksessa tai toimittaa sen lähetettäväksi valtuustolle esityslistan mu-
kana.” 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
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Sivistyslautakunta 51 § 8.12.2021 

13 § ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA (NRO 0007) 

 
Siv.la. § 51 Jämijärven kunnan keskustassa on käynnissä uusi sivistystoimialan ra-

kennushanke. Rakennus on valmis kesäkuussa 2022. Rakennuksessa 
tulevat toimimaan Jämijärven kunnan varhaiskasvatuksen päiväkoti ja esi-
opetus, Jämijärven keskuskoulu (1-9-luokat.)  
 
Erityisopetuksen pienluokkatoiminta aloitettiin omana toimintana 1.8.2020 
alkaen. Kankaanpään kaupungilta ei osteta enää lainkaan erityisopetusta 
1.8.2022 alkaen. Syyslukukauden 2022 alusta alkaen pitää perustaa toi-
nen erityisopetuksen pienryhmä. Ryhmä tarvitsee opettajan eikä siihen 
ole sisäisin virkajärjestelyin mahdollisuuksia. Kuntaan tulee perustaa uusi 
erityisluokanopettajan virka. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen eri-
tyisluokanopettajan kelpoisuus. Palkkausehdot ovat OVTES:n mukaan. 
Budjetissa on varattu palkkarahat.  
 
Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viran perustami-
sesta.  
 
Valmistelija: rehtori Tuomo Pesonen  
 

Päätösehdotus:  Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan-
valtuustolle, että perustetaan erityisluokanopettajan virka (nro 0007) 
1.8.2022 alkaen toistaiseksi.  
 

Päätös:   Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
  -----  
 
KH § 13 Erityisluokanopettajan viran perustamisen perusteet on mainittu sivistys-

lautakunnan esityksessä tehtävän tarpeellisuuden osalta. Vakinaiset 
opettajat toimivat tyypillisesti viroissa, koska tehtävissä katsotaan 
käytettävän julkista valtaa.  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että perustetaan uusi erityislu-
okanopettajan virka (nro 0007).   
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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14 § JÄMIJÄRVEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN IRTOKALUSTEHANKINTA 

 
Jämijärven kunnan perusopetuksen ja päiväkotitoiminnan yhteen toimipis-
teeseen keskittävä uudisrakennus valmistuu kesällä 2022. Uudisraken-
nusinvestoinnin yhteyteen esitetään hankittavaksi uutta irtaimistoa. Vii-
meisin laajempi perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen kalustehankinta 
on tehty v. 2000. Nykyisen keskuskoulun ko. irtaimisto on 35 vuotta van-
haa.    
  
Hankinta on määritetty siten, että kalustusta haetaan käänteisellä kilpailu-
tuksella varhaiskasvatuksen ja 0-2 luokkien tiloihin (100 000 euroa) ja 
muihin tiloihin (200 000 euroa). Valintakriteerinä toimivat laadulliset teki-
jät, jotka ilmenevät tarjouspyynnöstä ja hankinnan kuvauksesta, kuten 
myös pisteytysperiaatteet. Laadullisten tekijöiden arvioimista varten on 
perusteltua valita arviointiryhmä. 
 
 
Tilaajalla olisi oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää 
tarjotusta  määrästä. Lopullisesta tilauksesta tilaaja pidättää itsellään oi-
keuden vaihtaa tuotteita,värimaailmaa ja/tai verhoilumateriaaleja mikäli 
katsoo siihen olevan asianmukaiset  perustelut. 
 
Hankinta on suuruusluokkansa vuoksi kunnanhallituksen päätöksenteon 
piirissä hallintosäännön 72 §:n mukaisesti.   
  
Liitteenä tarjouspyyntöluonnos ja hankinnan kuvaus. Oheismateriaalina 
on rakennuksen pohjapiirustukset ja ESPD-lomake.  
  
Valmistelijat: Sivistysjohtaja Tuomo Pesonen, p. 050 572 1709, kunnan-
johtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.  
 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus: 
1. päättää kalustehankintakilpailutusten käynnistämisestä liitteiden mu-

kaisesti. Kunnanhallitus valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään täsmen-
nyksiä kilpailutusasiakirjoihin. 

2. asettaa arviointiryhmän tarjouksien pisteyttämiseksi ja valitsee arvioin-
tiryhmään puheenjohtajaksi sivistysjohtajan ja jäseniksi varhaiskasva-
tusjohtajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan, vararehtorin, Jämijär-
ven Koti ja Koulu ry:n edustajan, sivistysjohtajan valitseman alkuope-
tuksen edustajan sekä muut kunnanhallituksen päättämät jäsenet. 

 
Päätös: Päätösehdotuksen kohta 1. hyväksyttiin yksimielisesti.  

Päätösehtouksen kohta 2. hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, 
että arviointiryhmään valittiin puheenjohtajaksi sivistysjohtaja ja jäseniksi 
varhaiskasvatusjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, vararehtori, 
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Jämijärven Koti ja Koulu ry:n edustaja, sivistysjohtajan valitsema alkuope-
tuksen edustaja, kunnanhallituksen edustajana Maarit Rantanen, kunnan-
hallituksen edustaja sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksen edustaja 
hyvinvointilautakunnassa.  
 
_____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 

 

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 26.1.2022 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: 9, 11, 14 

 

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

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

 


