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31 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Lassi Koivunen 
ja Pentti Virtanen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
_____ 
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33 § ILMOITUSASIAT 

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Kankaanpään kaupunki 
Kankaanpään kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 35 § / 7.2.2022: 
SOTE-toimintaan vuokrattujen tilojen vuokrasopimusten vuokratason 
tarkistus vuokrasopimuksiin laadittavalla liitteellä 8.2.2022 
 
- Satasairaala 
Kysely: Satakunnan tulevan hyvinvointialueen varautumisyhteistyöhön 
liittyen. Vastattavissa 28.2.2022 asti. 9.2.2022 

 
- Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustuksen hakeminen 
2022. Haettavissa 31.3.2022 asti. 7.2.2022 
 
- Pirkanmaan ELY-keskus 
Lausuntopyyntö ja tiedoksi Konikallion tuulivoimahanke (Ikaalinen, Hä-
meenkyrö) ja hankkeen sähkön-siirtoon liittyvä 110 kV:n voimajohto -
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma  7.2.2022 
 
- Valtiovarainministeriö 
Kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustushaku. Haettavissa 
25.4.2022 asti.  4.2.2022 

 
- Metsähallitus 
Tutkimuslupa MH 556-2022 nivelkärsäiset Metsähallituksen hallin-
noimille suojelu- ja suojeluun varatuille alueille 2022-2024.  4.2.2022 
 
 
2. Pöytäkirjat: – 
3. Viranhaltijapäätökset: – 
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Yksi kiinteistönluovutusilmoitus 
(ajalta 3.2.2022–10.2.2022) 

 
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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Kunnanhallitus 150 § 14.12.2020 
Kunnanhallitus 5 § 18.1.2021 
Kunnanhallitus 25 § 7.2.2022 

34 § JÄMIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN 

 
KH 150 § Kunnanhallitus on päättänyt rantaosayleiskaavan kaavoituksen käynnistä-

misestä 7.3.2016 § 64. Jämijärven rantaosayleiskaavan luonnos on ollut 
nähtävillä luonnosvaiheen kuulemista varten 19.6.-19.7.2018 välisen 
ajan. Luonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot (3 kpl) ja nähtävil-
läolon aikana saatiin 39 mielipidettä. Luonnosvaiheen palautteisiin on laa-
dittu vastineet, jotka ovat selostusosan liitteessä 7. 
 
Kaavaehdotusta on valmisteltu vuoden 2020 aikana. Kaava-aluetta laa-
jennettiin niin, että Juminsaari otettiin mukaan rantaosayleiskaavan aluee-
seen. Kaava-alueeseen kuuluu noin 82 km Jämijärven, Ainajärven ja Mer-
tiöjärven rantaviivaa. Rantavyöhykkeelle sijoittuvia kantatiloja on yhteensä 
127 kpl ja lisäksi muita toteutettuja rakennuspaikkoja 206 kpl. Kaikkiaan 
emätilamitoituksessa on mukana 465 kiinteistöä. Alustavasta kaavaehdo-
tuksesta järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 2.11.2020, jonka jälkeen 
kaavaehdotuksen luontoarvoja turvaavat kaavamerkinnät tarkistettiin. 
ELY-keskus on suositellut sudenkorentoselvityksen laatimista alueelle 
vuoden 2021 aikana. Kaavakartalle on jo osoitettu kaavamerkintä suden-
korentoalueita varten, vaikka selvitystä ei ole laadittu, eikä toistaiseksi ole 
tiedossa kyseisiä alueita. Tältä osin kaava täydentyy ehdotusvaiheen 
nähtävilläolon jälkeen. Myös rakennussuojelumerkinnät ja alueet, joilla 
ympäristö säilytetään (/s), on tarkistettu maakuntamuseon ja kunnan 
maastokatselmuksesta tehdyn muistion mukaisesti. 
 
Kaavaehdotusta laadittaessa tarkistettiin mitoitusvyöhykkeet (kaavaselos-
tuksen liite 2), emätilat vuoden 1959 mukaisesti (kartta kaavaselostuksen 
liitteenä 3), emätilojen rantaviivan pituus vastarannan läheisyyteen liitty-
vine muuntokertoimineen ja emätilamitoitus (taulukko kaavaselostuksen 
liitteenä 4). Kaava-alueelle on määritelty kolme mitoitusvyöhykettä, joiden 
mitoitusluvut ovat 3 loma-asuntoa/muunnettu rantaviivakilometri, 5 loma-
asuntoa/muunnettu rantaviivakilometri ja 6 loma-asuntoa/muunnettu ran-
taviivakilometri. Mitoituksen perusteella rantaosayleiskaavaehdotuksessa 
on osoitettu yhteensä 102 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa (punai-
set pallokohdemerkinnät). Uusista rakennuspaikoista 28 kpl on voimassa 
olevien ranta-asemakaavojen mukaisia vielä toteutumattomia rakennus-
paikkoja. Pääosa osoitetuista uusista rakennuspaikoista on yksittäisiä ra-
kennuspaikkoja. Joillekin isoille emätiloille, jotka eivät ole vielä hyödyntä-
neet rantarakennusoikeuksia, syntyy rantaosayleiskaavalla useampia uu-
sia rantarakennuspaikkoja. Rantarakennuspaikkojen lisäksi on osoitettu 
rantasaunan paikkoja: nykyisiä 15 kpl ja uusia 9 kpl. Näitä ei saa erottaa 
erilliseksi kiinteistöksi. 
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Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi 
(yhteensä noin 63 % koko-naispinta-alasta). Pääosa maa- ja metsätalous-
valtaisista alueista osoitetaan maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi 
(MA-1, 835 ha). Niiden aluevaraukset sisältävät myös vähäisessä määrin 
maisematilaa rajaavia metsänreunoja ja metsäsaarekkeita. Lisäksi maata-
lousvaltaisia alueita (MT, 398 ha) on osoitettu noin 13 %. Rantavyöhyk-
keellä olevat metsät on osoitettu indeksoidulla M-1 merkinnällä ja ranta-
vyöhykkeen ulkopuolella olevat metsät perusmääräyksellä (M), näitä on 
yhteensä noin 681 ha eli kaava-alueen pinta-alasta noin 22%. 
 
Rantavyöhykkeellä kaikki rakentamiseen tarkoitetut alueet on osoitettu 
AM-1, AP-1, RA-1 tai RM-1 merkinnällä, eikä M-1 alueille saa rakentaa 
muita kuin maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia. Vesialuetta on 
noin 24 % kokonaispinta-alasta. Pääosa vakituisen asumisen rakennus-
paikoista on maatilojen talouskeskuksia ja loput pientalovaltaisia alueita. 
Näitä on yhteensä noin 4 % kokonaispinta-alasta. Lisäksi loma-asuntoalu-
eita (ml. matkailupalvelujen alue) on lähes saman verran kuin vakituisten 
asuntojen ja maatilojen talouskeskusten alueita yhteensä. Rakentami-
seen tarkoitetut aluevaraukset ovat yhteensä noin 252 ha eli 8,3 % koko-
naispinta-alasta, kun mukaan lasketaan asumisen lisäksi myös teollisuus-
alue ja kotieläintalouden suuryksiköiden alueet. 
 
Suojelualueiksi osoitetaan noin 2,3 % kokonaispinta-alasta. Näistä suu-
rimmat ovat Mertiöjärvi ja Pitkälahti. Osayleiskaavassa on osoitetut suo-
jelu- ja säilyttämistavoitteet kulttuuriympäristön kannalta arvokkaille alu-
eille ja kohteille, luonnonympäristön kannalta arvokkaille alueille, Natura 
2000-alueelle sekä tärkeälle pohjavesialueille. Luonnonsuojelualueeksi 
on osoitettu jo perustetut luonnonsuojelualueet. Muut erityiset luontoarvot 
on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alu-
eina. Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman arvoja turvataan suo-
jeltavan rakennuksen tai rakennetun ympäristön kohdemerkinnöillä, suo-
jelu-/muinaismuistokohteina (sm), kulttuuriperintökohteina (kp), maakun-
nallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluerajauksella (kh) 
ja perinnemaisemina (pm). 
 
Kaavaselostusta ja kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty monin 
paikoin ehdotusvaiheessa. 
 
Liitteet: rantaosayleiskaavan selostusosa liitteineen (150.1)  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää asettaa Jämijärven rantaosayleiskaavan (pvm 
4.12.2020) julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ehdotusvaiheen muistutuk-
sia varten ja pyytää siitä viranomaislausunnot. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 14.2.2022 56 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
KH 5 § Saadun palautteen perusteella aiemman päätöksen perusteella asetettu 

rantaosayleiskaavan nähtävilläoloaika ei vaikuta olevan riittävä sen var-
mistamiseksi, että kaikki asianosaiset sekä viranomaiset pystyvät tuo-
maan kantansa esille. Prosessin jatkaminen ei aiheuta merkittäviä haitta-
vaikutuksia, sillä kaavaan kohdistuvat aikataululliset paineet ovat vähem-
män merkittäviä verrattuna riittävään kuulemiseen. Nähtävilläoloaikaa on 
perusteltua jatkaa. 
 
Aiemman päätöksen mukainen rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen 
nähtävilläoloaika on 21.12.2020 – 20.1.2021. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää jatkaa rantaosayleiskaavan nähtävilläoloaikaa 30 
vuorokaudella. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 

 
 
KH 25 § Jämijärven rantaosayleiskaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennus-

lain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julki-
sesti nähtävillä 21.12.2020 - 20.1.2021 ja nähtävilläoloa jatkettiin 25.1.-
24.2.2021. Ehdotusvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä kunnanvirastolla, 
os. Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa 
https://jamijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/kaavoitus/. Nähtävillä-
olosta tiedotettiin kuulutuksilla kunnan kotisivuilla alkaen 21.12.2020 ja 
25.1.2021 sekä Kankaanpään Seudussa 31.12.2020 ja 28.1.2021. 

 
Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa ja yhteensä 32 muistutusta 
sekä kahdeksan muuta palautetta puhelimitse tai sähköpostilla. Palaut-
teista on laadittu yhteenveto ja palautteisiin on annettu kaavanlaatijan 
vastineet (kaavaselostuksen liite 8). Lausunnot saatiin Varsinais-Suomen 
ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan museolta ja Metsähalli-
tukselta. Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaehdotukseen teh-
tiin tarkistuksia ja kaavamääräyksiin täydennyksiä. Lisäksi laadittiin su-
denkorentoselvitys, liito-oravaselvityksen päivitys, ekologisia yhteyksiä, 
kosteikkoja ja rakennuspaikkojen sijaintia suhteessa arvoalueisiin kuvaa-
vat liitekartat 9–11. Sudenkorentoselvityksen perusteella kaavakartalle 
osoitettiin yhteensä 30 sudenkorentojen lisääntymisaluetta luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeinä alueina (luo-4), joiden lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 
§:n nojalla kielletty. Liito-oravahavaintojen 2021 perusteella kaavaan lisät-
tiin yhteensä neljä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta 
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(luo-1) Rajakorvenselän eteläpuolelle, Karilannokkaan Kierikan kylässä, 
Kuukkulaan Ainajärven itärannalle ja Leveälahden itärannalle. Myös liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Liito-oravahavaintojen pe-
rusteella siirrettiin rakennuspaikkoja Rajakorven emätilalla ja Lampiran-
nan emätilalla. Lisäksi osoitettiin kaksi uutta luonnonsuojelualuetta Metsä-
hallituksen lausunnon perusteella toinen Kuukkulan jatkoksi ja toinen 
Huopansaareen. Kaavaselostusta täydennettiin luontoarvoja koskevilla 
lähtötiedoilla ja Pohjois-Satakunnan alueellista kehittämissuunnitelmaa 
2013–2035 koskevilla tiedoilla. Lisäksi kaavan vaikutusten arviointia täy-
dennettiin erityisesti maisema- ja luontovaikutusten osalta. Kaavaehdo-
tuksen nähtävilläolon jälkeisistä muutoksista on yhteenveto kaavaselos-
tuksessa (luku 9.3). 

 
Tarkistetusta kaavaehdotuksesta järjestettiin ehdotusvaiheen viranomais-
neuvottelu 3.11.2021. Viranomaisneuvottelun perusteella päivitettiin eko-
logisten yhteyksien liitekarttaa, tarkennettiin kaavaselostukseen luontoa 
koskevia lähtötietoja ja luontoon kohdistuvien vaikutusten arviointia. Tar-
kistetusta kaavaehdotuksesta järjestettiin maanomistajien erillinen kuule-
minen joulukuussa 7.12. - 21.12.2021 välisenä aikana niille maanomista-
jille, joiden yksityistä etua kaavakartalle laaditut muutokset koskivat. Teh-
dyt korjaukset ja muutokset kaavaehdotusaineistoon eivät olleet merkittä-
viä, eikä kaavaehdotusta ole ollut tarvetta niiden johdosta asettaa uudel-
leen nähtäville. Erillisen kuulemisen perusteella kaavakartalle tehtiin vielä 
yksittäisiä tarkistuksia ja rakennuspaikkojen siirtoja. Tehdyt tarkistukset 
on kuvattu kaavaselostuksessa (luku 9.4). Erillisen kuulemisen johdosta 
saatuihin muistutuksiin on laadittu kaavan laatijan vastineet (kaavaselos-
tuksen liite 12). 

 
Rantaosayleiskaava perustuu maanomistajien tasapuolista kohtelua tur-
vaavaan emätilaselvitykseen. Rantaosayleiskaava-alueella on ollut poikki-
leikkausvuonna 1959 yhteensä 127 kantatilaa. Rakennuspaikkoja on 
ranta-alueella yhteensä 332 kpl (sis. emätilat). Selvityksen perusteella 
rantayleiskaava-alueelle on osoitettu 78 uutta loma-asunnon rakennus-
paikkaa. Lisäksi on osoitettu 26 loma-asunnon rakennuspaikkaa voi-
massa olevien ranta-asemakaavojen perusteella. Näistä vain neljä raken-
nuspaikkaa olisi tullut osoitetuksi myös emätilamitoituksen perusteella. 
Uusia rakennuspaikkoja on osoitettu yhteensä 100. Uudet rakennuspaikat 
on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan rakennuskannan 
tai tiestön yhteyteen. Lisäksi rantaosayleiskaavassa on huomioitu maa-
seutuelinkeinojen kehittäminen. Uusia rantasaunojen paikkoja on osoi-
tettu yhteensä 18 kpl ja olemassa olevia rantasaunoja 22 kpl. Rantaviivaa 
kaavoitettavalla alueella on 82 km, vapaata rantaa jää kartalta laskettuna 
noin 47 km, ja vain yli 100 m pitkät vapaan rannan osuudet huomioiden 
noin 43 km, mikä on 53 % kokonaisrantaviivapituudesta, joten vapaan 
rannan vaatimus täyttyy. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on pyritty yhte-
näisten vapaiden rantojen säilymiseen alueella. 
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Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisiksi alu-
eiksi, näiden osuus on yhteensä noin 62 % kokonaispinta-alasta. Pääosa 
maa- ja metsätalousvaltaisista alueista osoitetaan maisemallisesti arvok-
kaiksi peltoalueiksi (MA-1, 839 ha). Niiden aluevaraukset sisältävät myös 
vähäisessä määrin maisematilaa rajaavia metsänreunoja ja metsäsaarek-
keita. Lisäksi maatalousvaltaisia alueita (MT) on osoitettu noin 13 %, yh-
teensä 396 ha. Rantavyöhykkeellä olevat metsät on osoitettu indeksoi-
dulla M-1 merkinnällä ja rantavyöhykkeen ulkopuolella olevat metsät pe-
rusmääräyksellä (M), näitä on yhteensä noin 640 ha eli kaava-alueen 
pinta-alasta noin 21 %.  

 
Vesialuetta on noin 773 hehtaaria eli noin 25 % kokonaispinta-alasta, 
Mertiöjärven ja Pitkälahden suojelualueet (62 ha) mukaan laskien yh-
teensä 27 % kokonaispinta-alasta. Suojelualueiksi osoitetaan noin 2,45 % 
kokonaispinta-alasta. Näistä suurimmat ovat Mertiöjärvi ja Pitkälahti. 

 
Rantavyöhykkeellä kaikki rakentamiseen tarkoitetut alueet on osoitettu 
AM-1, AP-1, RA-1 tai RM-1 merkinnällä, eikä M-1 alueille saa rakentaa 
muita kuin maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia. Rakentamiseen 
tarkoitetut aluevaraukset ovat yhteensä noin 283 ha eli 9,3 % kokonais-
pinta-alasta, kun mukaan lasketaan asumisen lisäksi myös teollisuusalue 
ja kotieläintalouden suuryksiköiden alueet.  
 
Loma-asuntoalueita (ml. matkailupalvelujen alue) on noin 120 ha eli noin 
3,9 % kokonaispinta-alasta, mikä on vain noin 30 ha vähemmän kuin va-
kituisten asuntojen ja maatilojen talouskeskusten alueita yhteensä (149 
ha). 

 
Rantaosayleiskaava käsittää kaksi erillistä kaavakarttaa ja kaavamerkin-
nät- ja määräykset sekä kaavaselostuksen liitteineen ja erilliset taustasel-
vitykset. 

 
Valmistelijat: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, vt. tekni-
nen johtaja Riikka Koivumäki, p. 040 769 9182. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää 
 
1) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen vastineet 

lausuntoihin ja muistutuksiin ja vastineet maanomistajien erillisen kuu-
lemisen johdosta saatuihin muistutuksiin. 
 

2) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan tarkistetun ehdotuksen ja 
esittää edelleen kunnanvaltuustolle rantaosayleiskaavan hyväksy-
mistä. 
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Käsittely: Käydyssä keskustelussa ilmeni tarvetta siirtää asian käsittely myöhem-
mäksi riittävän kokonaisuuteen perehtymisen mahdollistamiseksi.  

 

Päätös: Kunnanjohtaja veti esityksen pois. 
 
----- 
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KH 34 § Valmistelijat: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, vt. tekni-
nen johtaja Riikka Koivumäki, p. 040 769 9182. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää 
 
1) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen vastineet 

lausuntoihin ja muistutuksiin ja vastineet maanomistajien erillisen kuu-
lemisen johdosta saatuihin muistutuksiin. 
 

2) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan tarkistetun ehdotuksen ja 
esittää edelleen kunnanvaltuustolle rantaosayleiskaavan hyväksy-
mistä. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 
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Kunnanhallitus 28 § 7.2.2022 

35 § JÄMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIAN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 

   
28 § Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa val-

tuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 
 
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
4) omistajapolitiikka; 
5) henkilöstöpolitiikka; 
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tule-
vista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtä-
vien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutu-
misen arviointi ja seuranta. 
 
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitel-
man laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähin-
tään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, 
että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoita-
miseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kun-
nan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Jämijärven kunnan strategialuonnoksessa painotetaan viestinnän merki-
tystä yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. Valmisteilla olleen strate-
gian suuntaviivoja ennakoiden kuntaan on palkattu v. 2021 hallintosihtee-
rinimekkeellä henkilö, jonka tehtävänkuvassa keskeisenä on viestintä. 
Viestintä on silti kaikkien rooliin kuuluvaa toimintaa ja viestinnän suunni-
telmallisuutta perusteltua kehittää. Strategiavalmistelussa on lähdetty 
siitä, että strategian liitteeksi tulee viestintäsuunnitelma.  
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet 
kunnan tiedottamisen ja viestinnän periaatteista. Viestintäsuunnitelman 
hyväksyminen kuuluu siten lähtökohtaisesti kunnanhallitukselle. Viestintä-
suunnitelma kuitenkin on tarkoitettu strategian liitteeksi ja on siten hyvä 
saattaa osaksi kunnanvaltuuston päätöksentekoa. Kunnanhallitus käsitte-
lisi viestintäsuunnitelman lopullisesti strategiaa koskevan päätöksenteon 
valmistuttua. 
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Kuntastrategian luonnosta on käsitelty laajasti muun muassa kunnan toi-
mielinten iltakouluissa. Lisäksi kuntalaiset ja sidosryhmät ovat voineet jät-
tää palautetta kuntastrategiasta erillisessä kyselyssä. Kuntastrategiaa on 
päivitetty annetun palautteen pohjalta. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, hallinto-
sihteeri Aku Autio, p. 040 575 8937  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
 
1) kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen kuntastrategian Jämijär-

ven kuntastrategiaksi valtuustokaudelle.  
 

2) hyväksyy liitteen mukaisen viestintäsuunnitelman lähetettäväksi kun-
nanvaltuustolle osaksi kuntastrategiasta käytävää keskustelua. 

 

Käsittely: Kunnanjohtaja ehdotti, että asiaa vielä jatkovalmistellaan. 
 

Päätös: Kunnanjohtaja veti esityksen pois. 
 
----- 
 

 
KH 35 § Valmistelijat: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, hallinto-

sihteeri Aku Autio, p. 040 575 8937 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
 
1) kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen kuntastrategian Jämijär-

ven kuntastrategiaksi valtuustokaudelle.  
 

2) hyväksyy liitteen mukaisen viestintäsuunnitelman lähetettäväksi kun-
nanvaltuustolle osaksi kuntastrategiasta käytävää keskustelua. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
----- 
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Kunnanhallitus 160 § 29.11.2021 
Kunnanvaltuusto 53 § 13.12.2021 

36 § ESIKOULU- JA KOULUKULJETUSTEN HANKINTA 

 
KH 160 § Jämijärven kunnan sopimus koulukuljetusten järjestämisestä päättyy ke-

vätlukukauteen 2022. Koulukuljetusten vuosikustannus on nykyisellään n. 
250 000 euroa vuositasolla ja koulukuljetuksia on suunniteltu kilpailutetta-
vaksi kolmeksi vuodeksi, joiden lisäksi on optiovuosi. Hankinta ylittää si-
ten kunnanhallituksen hankintarajan (300 000 euroa), joten hankinnasta 
päättäminen kuuluu valtuustolle. 
 
Kilpailutettava palveluntuottaja vastaa kaikista Jämijärven kunnan koulu-
kuljetuksista kesällä 2022 valmistuvalle uudelle koulu- ja päiväkotiraken-
nukselle, joka sijaitsee osoitteessa Koulutie 6, 38800 Jämijärvi. Koulukul-
jetuksessa kuljetetaan esikoululaisia sekä oppilaita kaikilta perusopetus-
luokilta 1-9. Kuljetusten piiriin kuuluu tämän hetkisen arvion mukaan 112 
oppilasta, mutta kuljetusmäärät voivat muuttua sopimuskauden aikana. 
 
Tilaaja vahvistaa lukuvuosittain koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat ja 
laatii oppilasluettelot osoitetietoineen, joista käyvät ilmi kunkin kuljetuk-
sessa olevan oppilaan koulun alkamis- ja päättymisajat. Valittu palvelun-
tuottaja laatii lopulliset reitit ja kuljetussuunnitelman lukuvuosittain, jonka 
tilaaja hyväksyy. Reittien ja kuljetussuunnitelman laatimisessa tulee huo-
mioida, että kuljetukset toteutetaan perusopetuslain ja Jämijärven kunnan 
sivistyslautakunnan hyväksymien peruskoulujen koulukuljetuksia koske-
vien periaatteiden mukaisesti (mm. oppilaiden enimmäisodotusajat). Ti-
laajalla on oikeus edellyttää muutoksia reitteihin kuljetustarpeen muuttu-
essa.  
 
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena 
on halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjoajan päivähinta koulukul-
jetuksille. Päivähintaa voidaan tarkastaa ennen sopimuksen mukaisten 
kuljetusten alkamista 1.8.2022 ja sen jälkeen vuosittain lukuvuoden 
alussa todellista volyymia vastaavaksi siten, kuin tarjouspyynnön liitteenä 
olevassa sopimusluonnoksessa on tarkemmin kuvattu. 
 
Liitteenä tarjouspyyntö (160.1) ja sopimusluonnos (160.2). Esityslistan 
oheismateriaalina on tarjouksen ESPD-lomake, henkilötietojen käsittelyn 
ehdot, julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa, 
esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet, 
kuljetusoppilaiden kuljetussuunnitelma 2021-2022 ja alustava kartta 

 
Valmistelija: sivistysjohtaja Tuomo Pesonen, p. 050 572 1709 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 
koulukuljetusten kilpailutuksen käynnistämisestä liitteen mukaisesti.  
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Käsittely:  Kunnanhallitukselle toimitettiin päivitetty tarjouspyyntö. 
 
Kunnanjohtaja ehdotti, että sivistysjohtajalle annetaan valtuus tehdä täs-
mennyksiä kilpailutusasiakirjoihin.   
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyssä esitetyn lisäyksen 
ja päivitetyn tarjouspyynnön mukaisesti. 
 
----- 

 
KV 53 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto päättää koulukuljetusten kilpailutuksen käynnistämi-
sestä liitteen mukaisesti ja valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään täsmen-
nyksiä kilpailutusasiakirjoihin. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

----- 
 

KH 36 § Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa 
18.12.2021 ja tarjoukset tuli jättää 30.1.2022 mennessä. Määräaikaan 
mennessä saatiin seitsemän tarjousta. Tarjoajista kaksi ilmoitti kuitenkin 
vetäytyvänsä kilpailusta ja hankintayksikkö hyväksyi tarjousten peruutta-
miset.   

 
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena 
on halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjoajan päivähinta koulukul-
jetuksille.  

 
Tarjousvertailu ja tarjoukset tulevat viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta kun sopimus han-
kinnasta on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto 
tarjousvertailusta. 

 
Liitteet: hankintapäätös 

 
Oheismateriaali: tarjousvertailu (ei julkinen), avauspöytäkirja 

 
Valmistelijat: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, sivistys-
johtaja Tuomo Pesonen, p. 050 572 1709 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
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1) kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hankintapäätöksen  

 
2) valtuuttaa kunnanhallituksen laatimaan hankintasopimuksen Mattilan 
Liikenne Oy:n kanssa 

 

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

Pykälät: - 

 

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 24.2.2022 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   
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Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

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: 31–36  

 

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

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

 


