JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Pidetään Jämijärven Osuuspankin kokoustilassa (os. Jämijärventie 22 B)
maanantaina 21.2.2022 kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 § Valtuustoaloite nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudesta
kunnanvaltuustossa sekä suorasta aloiteoikeudesta valtuustossa
4 § Erityisluokanopettajan virka (NRO 0007)
5 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen
6 § Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ja sen jäsenkuntien
välisten vuokrasopimusperiaatteiden tarkistaminen
7 § Jämijärven kunnan selvitys Satakunnan hyvinvointialueelle
8 § Tuulenpesän alueen tonttihintojen määrääminen
9 § Kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoidon tarjouspyyntö ajalle 1.8.2022 –
31.7.2025 + 1 vuoden optio
10 § Vuonna 2021 tehdyt valtuustoaloitteet
11 § Jämijärven rantaosayleiskaavan hyväksyminen
12 § Jämijärven kuntastrategian ja viestintäsuunnitelman hyväksyminen
13 § Esikoulu- ja koulukuljetusten hankinta
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 28.2.2022 kello 8.30 - 10.30.
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1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
16.2.2022 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu ja
UutisOiva -lehdissä 17.2.2022. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty
kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 16.2.2022.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

2§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Reijo
Pihlajamäki ja Maarit Rantanen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Hyvinvointilautakunta 47 §
7.12.2021
Kunnanhallitus
12 §
17.1.2022
3§

Hyv.la. 47 §

VALTUUSTOALOITE NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN LÄSNÄOLO- JA
PUHEOIKEUDESTA KUNNANVALTUUSTOSSA SEKÄ SUORASTA
ALOITEOIKEUDESTA VALTUUSTOSSA
Kunnanvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 jätettiin liitteenä oleva
valtuustoaloite nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudesta
kunnanvaltuustossa sekä suorasta aloiteoikeudesta valtuustossa.
Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto tai
nuorten vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorten
vaikuttajaryhmälle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien
kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan.
Nuorten vaikuttajaryhmä edustaa kunnan nuoria kunnallisessa
päätöksenteossa. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda
nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä
aloitteita ja kannanottoja.
Nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustossa
tukee nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kunnallisessa
päätöksenteossa. Tällä hetkellä heillä on jäsenet
hyvinvointilautakunnassa ja sivistyslautakunnassa, 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 kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa
koskevissa asioissa. Kuntalain mukaan nuorten vaikuttajaryhmän
jäsenillä tai yhteisönä on oikeus tehdä valtuustoaloitteita suoraan
valtuustolle.
Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenen läsnäolo- ja puheoikeus vaikuttaa
Jämijärven hallintosääntöön. Hallintosäännön 20 § on kuvattu
kunnassa toimivat vaikuttamistoimielimet, joiden asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Mikäli nuorten
vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustoon
hyväksytään tulee siitä tehdä lisäys 20 § nuorten vaikuttajaryhmän
läsnäolo- ja puheoikeudesta kunnanvaltuustossa.
Liitteet 47.1. Valtuustoaloite nuorten vaikuttajaryhmä
Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää
1) Merkitä valtuustoaloite tietoon saatetuksi.
2) Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi, että nuorten vaikuttajaryhmä saa nimetä edustajansa
kunnanvaltuustoon ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus
kunnanvaltuuston kokouksissa sekä hallintosääntöön 20 § lisätään
kohta nuorten vaikuttajaryhmän jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus
kunnanvaltuustossa.

Päätös:

Hyväksyttiin 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 ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan
palvelua koskevassa asiassa.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Toisin kuin kuntalain 23 §:n mukaiset aloitteet, Jämijärven kunnan
hallintosäännön 10 §:n mukaisesti valtuustoaloitteet tulevat aina
valtuustoon tai valtuuston tietoon riippumatta siitä, kuuluvatko aloitteet
valtuuston toimivaltaan. Näin valtuustoaloite eroaa muusta aloitteesta
merkittävästi. Nuorisovaltuuston suoraa aloiteoikeutta koskeva
valtuustoaloite on syytä tulkita siten, että nuorisovaltuuston tekemät
aloitteet käsiteltäisiin kuten valtuustoaloite.
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten valmistelusta.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että
hallintosäännön 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
valtuustoaloitteen. Valtuustoaloitteen voi jättää edustajan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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välityksellä valtuuston kokouksessa tai toimittaa sen lähetettäväksi
valtuustolle esityslistan mukana.”
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 3 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että hallintosäännön 20 §:ään lisätään
1. 2. momentiksi, että “Nuorten vaikuttajaryhmä saa nimetä edustajan,
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.”
2. momentiksi, että ”Nuorten vaikuttajaryhmä voi tehdä valtuustoaloitteen. Valtuustoaloitteen voi jättää edustajan välityksellä valtuuston
kokouksessa tai toimittaa sen lähetettäväksi valtuustolle esityslistan
mukana.”.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Sivistyslautakunta
51 §
8.12.2021
Kunnanhallitus
13 §
17.1.2022
4§

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA (NRO 0007)

Siv.la. § 51

Jämijärven kunnan keskustassa on käynnissä uusi sivistystoimialan
rakennushanke. Rakennus on valmis kesäkuussa 2022.
Rakennuksessa tulevat toimimaan Jämijärven kunnan
varhaiskasvatuksen päiväkoti ja esiopetus, Jämijärven keskuskoulu (19-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 toinen 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 erityisluokanopettajan
kelpoisuus. Palkkausehdot ovat OVTES:n mukaan. Budjetissa on
varattu palkkarahat.
Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viran
perustamisesta.
Valmistelija: rehtori Tuomo Pesonen

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että perustetaan erityisluokanopettajan virka (nro
0007) 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----

KH § 13

Erityisluokanopettajan viran perustamisen perusteet on mainittu
sivistyslautakunnan esityksessä tehtävän tarpeellisuuden osalta.
Vakinaiset opettajat toimivat tyypillisesti viroissa, koska tehtävissä
katsotaan käytettävän julkista valtaa.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että perustetaan uusi
erityisluokanopettajan virka (nro 0007).
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----KV 4 §
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää perustaa uuden erityisluokanopettajan viran
(nro 0007).
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
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Sivu
Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus
18 §
7.2.2022
5§
KH 18 §

SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Satakuntaliitto on pyytänyt jäsenkunnilta päätöstä perussopimuksen
muuttamiseksi 31.1.2022 mennessä. Jämijärven kunnanvaltuusto kokoontunee 21.2.2022 ja päätökselle on saatu sen mukaisesti lisäaikaa.
Satakuntaliiton perussopimus on jäsenkuntien välinen sopimus, jossa
määritellään keskeisistä kuntayhtymän toimintaan ja hallintoon
liittyvistä asioista. Perussopimusta voidaan kuntalain 57§ mukaan
muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa
ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien
yhteenlasketusta asukasluvusta. Muutos tulee voimaan, kun em.
päätökset jäsenkunnissa on tehty. Perussopimuksen muutos annetaan
tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Perussopimuksen muutosesitykset on esitetty esityslistan liitteenä. Osa
muutoksista on teknisiä, kuten Honkajoen poistaminen jäsenkuntien
luettelosta. Osassa muutetaan perussopimuksen teksti vastaamaan
voi-massa olevaa lainsäädäntöä. Valtuuston päätösvaltaisuutta
koskeva py-kälä muutetaan kuntalain mukaiseksi niin, että valtuusto on
päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä
kokouksessa. Lisäksi poistetaan 20 §, jossa on määritelty Satakunnan
ja Varsinais-Suomi yhteistoiminta-alueeksi. Tämä määräys on poistettu
aluekehityslaista.
Toiminnallisesti suurin muutos koskee edustajainkokouksen koolle kutsumista ja maakuntavaltuuston valintaa. Nykyisessä
perussopimuksessa edustajainkokouksen koolle kutsumisen määräajat
ovat varsin pitkiä ja koolle kutsumisen ajankohdan määrittely on
nykyiseen kuntavaalien ai-katauluun nähden virheellinen.
Edustajainkokouksen kokouskutsun määräaikaa esitetään
lyhennettäväksi kolmesta kuukaudesta kuukauteen ja jäsenten
nimeämisen aikarajaa kuukaudesta 14 päivään.
Muutokset on esitelty liitteenä olevassa pöytäkirjanotteessa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimukseen esitetyt muutokset.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 5 §
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Sivu
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Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Satakuntaliiton perussopimukseen
esitetyt muutokset.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
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Sivu
Kunnanvaltuusto
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Kunnanhallitus
23 §
7.2.2022
6§

KH 23 §

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN JA SEN
JÄSENKUNTIEN VÄLISTEN VUOKRASOPIMUSPERIAATTEIDEN
TARKISTAMINEN
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetussa laissa (jäljempänä voimaanpanolaki) säädetään kunnan
järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen
siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan. Voimaanpanolain 22 §:n
mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä
tammikuuta 2023. Tämä koskee Jämijärven paloaseman lisäksi
terveysasemarakennusta, joka on vuokrattu Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymälle.
Satakunnan väliaikainen toimielin "VATE", on kirjeessään 26.10.2021
kehottanut kuntia, sote-kuntayhtymiä ja pelastuslaitosta tarkistamaan
yhteistyössä hyvinvointialueen kiinteistövalmistelun kanssa voimassa
olevien vuokrasopimusten nykyiset vuokratasot ja sopimusten
mahdolliset muut muutostarpeet 28.2.2022 mennessä.
Voimaanpanolain HE 241/2020 26 §:ssä säädetään kunnan
selvityksestä. Kunnan, kuntayhtymän sekä pelastuslaitoksen on
tehtävä hyvinvointialueelle viimeistään 28.2.2022 selvitys siirtyvästä
omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja organisaatiolta vuokrattavista
toimitiloista.
Hyvinvointialueen tarvitsemien tilojen uudet vuokrasopimukset eli
kuntien omassa käytössä nykyisin olevien tilojen vuokrasopimukset
tehdään keväällä 2022 asetettavan mukaisen mukaisesti.
Terveysaseman vuokrasopimus, joka on siirtyvä sopimus, on
perusteltua muuttaa asetusta vastaavaksi. Asetusluonnoksessa on
lähdetty 6 %:n pääomavuokratasosta ja rakennuksen teknisen arvon
määrittelyn näkökulmasta. Nykyisessä terveysaseman
vuokrasopimuksen vuokra määrittyy 3 %:n pääomavuokratason ja
kirjanpitoarvon mukaisesti.
Voimaanpanolain 22 § 3 momentin mukaan vuokrasopimuksessa
sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset.
Vuokrasopimusten muuttamista em. asetuksen mukaiseksi on
valmisteltu yhdessä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ja
sen jäsenkuntien kanssa. Muutettujen vuokrasopimusten on tarkoitus
tulla voimaan 1.12.2022.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen
mukaisesti jäsenkunnat voivat yksimielisesti päättää uusien
vuokranmääritysperusteiden käyttämisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
kunnanvaltuusto hyväksyy, että Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisissä
vuokrasopimuksissa voidaan käyttää vuokranmääräytymisperusteena
vastaavia perusteita kuin tulevassa valtioneuvoston asetuksessa
kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 6 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä, että Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisissä
vuokrasopimuksissa voidaan käyttää vuokranmääräytymisperusteena
vastaavia perusteita kuin tulevassa valtioneuvoston asetuksessa
kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
24 §
7.2.2022
7§
KH 24 §

JÄMIJÄRVEN KUNNAN SELVITYS SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEELLE
1. Selvityksen taustaa
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21
hyvinvointialueelle. Satakunnan kunnilta vastuu siirtyy Satakunnan
hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain
26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022
hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja
terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista,
siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18
§:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.
Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen
viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä
hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo,
että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan
siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja
terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella,
hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai
sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen
antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen
täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).
Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan selvityksen
antaa kunnan valtuusto, mikäli hallintosäännössä ei toisin määrätä.
Jämijärven osalta selvitys on poikkeuksellisen suppea ja kattaa
ainoastaan kaksi siirtyvää vuokrasopimusta.
2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen
hallintaan.
Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen
vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää
sopimuksen voimassaoloa vuodella.
Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran
laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä
vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on lausunnolla kunnissa
24.1.2022 saakka. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus,
jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 – 2026) vuokrasopimuksen
vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on
katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue
voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan
vuokran tulee olla säädetyn mukainen.
Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät
sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sellaiset
toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut
osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa
sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue
eivät toisin sovi.
Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Jämijärven
kunnan osalta ovat liitteenä olevissa vuokrasopimuksessa tarkemmin
selostetut paloasema- ja terveysasematilat.
Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän
jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa
kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa.
3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023
sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto,
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet
sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
4. Muut selvitykset
Jämijärven kunnalla ei ole vuokrasopimuksien lisäksi muita siirtyviä
sopimuksia, vastuita tai hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Liitteet: paloaseman ja terveyskeskuksen vuokrasopimukset.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1) päättää hyväksyä, että liitteissä esitettyjen tilojen vuokrasopimukset
1.1.2023 Satakunnan siirtyvät hyvinvointialueelle ja niistä annetaan
selvitys siten, että mikäli terveysaseman vuokrasopimuksen
myöhemmin muuttuu, muutetut tiedot toimitetaan.
2) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja
täsmennykset siirtyvistä vastuista annettavaan selvitykseen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 7 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää
1) hyväksyä, että liitteissä esitettyjen tilojen vuokrasopimukset
1.1.2023 Satakunnan siirtyvät hyvinvointialueelle ja niistä annetaan
selvitys siten, että mikäli terveysaseman vuokrasopimuksen
myöhemmin muuttuu, muutetut tiedot toimitetaan.
2) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja
täsmennykset siirtyvistä vastuista annettavaan selvitykseen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
26 §
7.2.2022
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KH 26 §

TUULENPESÄN ALUEEN TONTTIHINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN
Talousarvion investointiosassa on varauduttu 300 000 eurolla Tuulenpesän vakituiseen asumiseen kaavoitetun alueen kunnallistekniikan rakentamiseen siten, että alueen läntinen tieyhteys ja 11:a sen varrella
olevaa tonttia varten saadaan kunnallistekniikka rakennettua.
Kyseessä ovat tontit kortteleissa 108 – 111.
Jämijärvellä on tällä hetkellä suppeasti tonttitarjontaa sekä vakituisen
asumisen että vapaa-ajan asumisen osalta. Valtuustolle päätettäväksi
tulevan Kuntastrategian valmistelussa on lähdetty siitä, että tarjontaa
pitää voida laajentaa kysynnän kohdistamiseksi Jämijärvelle.
Kohdealueen tontit ovat hyvin erikokoisia. Pienin on 1330 neliömetriä
ja suurin 2999 neliömetriä. Myös tonttien sijoittumisen osalta tontteja
voitaneen pitää eriarvoisina.
Jämijärven hallintosäännön mukaan 83 §:n mukaan kunnanvaltuusto
päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen
yleisistä perusteista.
Kankaanpään kaupungilla myynnissä olevien tonttien hinnat
vaihtelevat merkittävästi ja ovat kalleimmillaan yli 10 euroa neliömetriltä
sekä edullisimmillaan alle 3 euroa. Ikaalisten kaupungilla myynnissä
olevien tonttien hinnat vaihtelevat puolestaan uusilla alueilla runsaasta
viidestä eurosta yli 30 euroon neliömetriltä.
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
päättää tonttien hinnoittelun perusteeksi vaihteluvälin 2,5 – 10 euroa
neliömetriltä.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
päättää tonttien hinnoittelun perusteeksi vaihteluvälin 2,5 – 13 euroa
neliömetriltä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 8 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kunnanvaltuusto päättää tonttien hinnoittelun perusteeksi vaihteluvälin
2,5 – 13 euroa neliömetriltä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Tekninen lautakunta
5§
25.1.2022
Kunnanhallitus
27 §
7.2.2022
9§

KIINTEISTÖJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDON TARJOUSPYYNTÖ AJALLE
1.8.2022 – 31.7.2025 + 1 V. OPTIO

Tekninen ltk. 5 §

Tekninen toimi, hyvinvointitoimi sekä sivistystoimi ovat yhteistyössä
valmistellut kiinteistöjen hoidon ja liikuntapaikkojen hoidon
tarjouspyyntöä.
Nykyinen sopimus päättyy 31.7.2022.
Edellisestä tarjouspyynnöstä poiketen, on jätevesilaitoksen hoito
poistet-tu tästä kilpailutuksesta, ja siitä pyydetään omana
kokonaisuutenaan eril-linen tarjouspyyntö. Tämän tarkoituksena on
varmistaa viemärilaitoksen hoito asianmukaisesti koulutetuilla
henkilöillä, joka varmistaa viemärilai-toksen toimintavarmuuden myös
jatkossa.
Tarjouspyynnöstä on jätetty pois myös valmisteilla oleva uusi koulu- ja
varhaiskasvatuskeskus, pois lukien piha-alueet. Uuteen koulu- ja
varhais-kasvatuskeskukseen on tarkoitus palkata oma
kiinteistönhoitaja, jolla on valmiudet toimia nykyaikaisen talotekniikan ja
laitteiston hoitajana.
Liitteenä 5.1. alustava tarjouspyyntömateriaali.
Valmistelija vt. tekninen johtaja Riikka Koivumäki

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kiinteistöhuollon
ja liikuntapaikkojen hoito kilpailutetaan avoimella hankintamenettelyllä.
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.
Hankintamenet-telynä käytetään avointa menettelyä.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
-----

KH 27 §

Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 72 §:n mukaan 50 001 – 300
000 euron hankinnoista ja hankinta optiovuosineen voi ylittää 300 000
euron rajan. Kilpailutuksen käynnistäminen saatetaan
kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Liitteet: tarjouspyyntöluonnos, ESPD-lomake, palvelukuvaus ja
sopimusluonnos
Valmistelijat: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, vt.
tekninen johtaja Riikka Koivumäki, p. 040 769 9182
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
kunnanvaltuusto päättää käynnistää kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen
hoidon kilpailutuksen liitteiden mukaisesti sekä valtuuttaa teknisen
johtajan ja kunnanjohtajan tekemään täsmennyksiä
kilpailutusasiakirjoihin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 9 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää käynnistää kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen
hoidon kilpailutuksen liitteiden mukaisesti sekä valtuuttaa teknisen
johtajan ja kunnanjohtajan tekemään täsmennyksiä
kilpailutusasiakirjoihin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
30 §
7.2.2022
10 §

VUONNA 2021 TEHDYT VALTUUSTOALOITTEET
Jämijärven kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksen
on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole
lopullisesti käsitellyt.
Valtuutetut tekivät vuonna 2021 kolme aloitetta, jotka käsiteltiin vuoden
2021 aikana valtuuston kokouksessa. Aloitteet koskivat osallistuvaa
budjetointia, opetuksen luonto-teemaa sekä toimielinten kokousten
äänittämistä.
Vuoden lopussa oli loppuun käsittelemättä kaksi aloitetta; aloite
nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudesta
kunnanvaltuustossa sekä suorasta aloiteoikeudesta valtuustossa ja
aloite viestintästrategian laatimisesta. Kyseisten kahden aloitteen
mukaiset toimet on tarkoitettu käsiteltävän kunnanvaltuustossa
21.2.2022.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
merkitsee tiedoksi aloitteiden käsittelytilanteen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 10 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi aloitteiden käsittelytilanteen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
150 §
14.12.2020
Kunnanhallitus
5§
18.1.2021
Kunnanhallitus
25 §
7.2.2022
Kunnanhallitus
34 §
14.2.2022
11 §
KH 150 §

JÄMIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus on päättänyt rantaosayleiskaavan kaavoituksen
käynnistämisestä 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 nähtävilläolon aikana saatiin 39 mielipidettä. Luonnosvaiheen
palautteisiin on laadittu vastineet, jotka ovat selostusosan liitteessä 7.
Kaavaehdotusta on valmisteltu vuoden 2020 aikana. Kaava-aluetta
laajennettiin niin, että Juminsaari otettiin mukaan rantaosayleiskaavan
alueeseen. Kaava-alueeseen kuuluu noin 82 km Jämijärven,
Ainajärven ja Mertiöjärven rantaviivaa. Rantavyöhykkeelle sijoittuvia
kantatiloja on yhteensä 127 kpl ja lisäksi muita toteutettuja
rakennuspaikkoja 206 kpl. Kaikkiaan emätilamitoituksessa on mukana
465 kiinteistöä. Alustavasta kaavaehdotuksesta 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
sudenkorentoalueita 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
(kaavaselostuksen liite 2), emätilat vuoden 1959 mukaisesti (kartta
kaavaselostuksen liitteenä 3), emätilojen rantaviivan pituus
vastarannan läheisyyteen liittyvine muuntokertoimineen ja
emätilamitoitus (taulukko kaavaselostuksen liitteenä 4). Kaava-alueelle
on määritelty kolme mitoitusvyöhykettä, joiden mitoitusluvut ovat 3
loma-asuntoa/muunnettu rantaviivakilometri, 5 lomaasuntoa/muunnettu rantaviivakilometri ja 6 loma-asuntoa/muunnettu
rantaviivakilometri. Mitoituksen perusteella
rantaosayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä 102 uutta
loma-asunnon rakennuspaikkaa (punaiset pallokohdemerkinnät).
Uusista rakennuspaikoista 28 kpl on voimassa olevien rantaasemakaavojen mukaisia vielä toteutumattomia rakennuspaikkoja.
Pääosa osoitetuista uusista rakennuspaikoista on yksittäisiä
rakennuspaikkoja. Joillekin isoille emätiloille, jotka eivät ole vielä
hyödyntäneet rantarakennusoikeuksia, syntyy rantaosayleiskaavalla
useampia uusia rantarakennuspaikkoja. Rantarakennuspaikkojen
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lisäksi on osoitettu rantasaunan paikkoja: nykyisiä 15 kpl ja uusia 9 kpl.
Näitä ei saa erottaa erilliseksi kiinteistöksi.
Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisiksi
alueiksi (yhteensä noin 63 % koko-naispinta-alasta). Pääosa maa- ja
metsätalousvaltaisista alueista osoitetaan maisemallisesti arvokkaiksi
peltoalueiksi (MA-1, 835 ha). Niiden aluevaraukset sisältävät myös
vähäisessä määrin maisematilaa rajaavia metsänreunoja ja
metsäsaarekkeita. Lisäksi maatalousvaltaisia alueita (MT, 398 ha) on
osoitettu noin 13 %. Rantavyöhykkeellä olevat metsät on osoitettu
indeksoidulla M-1 merkinnällä ja rantavyöhykkeen 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
rakennuspaikoista on maatilojen talouskeskuksia ja loput
pientalovaltaisia alueita. Näitä on yhteensä noin 4 % kokonaispintaalasta. Lisäksi loma-asuntoalueita (ml. matkailupalvelujen alue) on
lähes saman verran kuin vakituisten asuntojen ja maatilojen
talouskeskusten alueita yhteensä. Rakentamiseen tarkoitetut
aluevaraukset ovat yhteensä noin 252 ha eli 8,3 % kokonaispintaalasta, kun mukaan lasketaan asumisen lisäksi myös teollisuusalue ja
kotieläintalouden suuryksiköiden alueet.
Suojelualueiksi osoitetaan noin 2,3 % kokonaispinta-alasta. Näistä
suurimmat ovat Mertiöjärvi ja Pitkälahti. Osayleiskaavassa on osoitetut
suojelu- ja säilyttämistavoitteet kulttuuriympäristön kannalta arvokkaille
alueille 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 alueina. Rakennetun
kulttuuriympäristön ja maiseman arvoja turvataan suojeltavan
rakennuksen tai rakennetun ympäristön kohdemerkinnöillä, suojelu/muinaismuistokohteina (sm), kulttuuriperintökohteina (kp),
maakunnallisesti 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:
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Kunnanhallitus päättää asettaa Jämijärven rantaosayleiskaavan (pvm
4.12.2020) julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ehdotusvaiheen
muistutuksia varten ja pyytää siitä viranomaislausunnot.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KH 5 §

Saadun palautteen perusteella aiemman päätöksen perusteella
asetettu rantaosayleiskaavan nähtävilläoloaika ei vaikuta olevan riittävä
sen varmistamiseksi, että kaikki asianosaiset sekä viranomaiset
pystyvät tuomaan kantansa esille. Prosessin jatkaminen ei aiheuta
merkittäviä haittavaikutuksia, sillä kaavaan kohdistuvat aikataululliset
paineet ovat vähemmän 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
rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n
mukaisesti julkisesti 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-jaymparisto/asuminen/kaavoitus/. Nähtävilläolosta 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.
Palautteista on laadittu yhteenveto ja palautteisiin on annettu
kaavanlaatijan vastineet (kaavaselostuksen liite 8). Lausunnot saatiin
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan
museolta ja Metsähallitukselta. Lausuntojen ja muistutusten perusteella
kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia ja kaavamääräyksiin
täydennyksiä. Lisäksi laadittiin sudenkorentoselvitys, liito-
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oravaselvityksen päivitys, ekologisia yhteyksiä, kosteikkoja ja
rakennuspaikkojen sijaintia suhteessa arvoalueisiin kuvaavat liitekartat
9–11. Sudenkorentoselvityksen perusteella kaavakartalle osoitettiin
yhteensä 30 sudenkorentojen lisääntymisaluetta luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina (luo-4), joiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Liito-oravahavaintojen 2021
perusteella kaavaan lisättiin yhteensä neljä luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta (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
perusteella siirrettiin rakennuspaikkoja Rajakorven emätilalla ja
Lampirannan emätilalla. Lisäksi osoitettiin kaksi uutta
luonnonsuojelualuetta Metsähallituksen lausunnon perusteella toinen
Kuukkulan jatkoksi ja toinen Huopansaareen. Kaavaselostusta
täydennettiin luontoarvoja koskevilla lähtötiedoilla ja PohjoisSatakunnan alueellista kehittämissuunnitelmaa 2013–2035 koskevilla
tiedoilla. Lisäksi kaavan vaikutusten arviointia täydennettiin erityisesti
maisema- ja luontovaikutusten osalta. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon
jälkeisistä muutoksista on yhteenveto kaavaselostuksessa (luku 9.3).
Tarkistetusta kaavaehdotuksesta järjestettiin ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelu 3.11.2021. Viranomaisneuvottelun perusteella
päivitettiin ekologisten yhteyksien liitekarttaa, tarkennettiin
kaavaselostukseen luontoa koskevia lähtötietoja ja luontoon
kohdistuvien vaikutusten arviointia. Tarkistetusta kaavaehdotuksesta
järjestettiin maanomistajien erillinen kuuleminen joulukuussa 7.12. 21.12.2021 välisenä aikana niille maanomistajille, joiden yksityistä etua
kaavakartalle laaditut muutokset koskivat. Tehdyt korjaukset ja
muutokset kaavaehdotusaineistoon eivät olleet merkittäviä, eikä
kaavaehdotusta ole ollut tarvetta niiden johdosta asettaa uudelleen
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
(kaavaselostuksen liite 12).
Rantaosayleiskaava perustuu maanomistajien tasapuolista kohtelua
turvaavaan emätilaselvitykseen. Rantaosayleiskaava-alueella on ollut
poikkileikkausvuonna 1959 yhteensä 127 kantatilaa. Rakennuspaikkoja
on ranta-alueella yhteensä 332 kpl (sis. emätilat). Selvityksen
perusteella rantayleiskaava-alueelle on osoitettu 78 uutta lomaasunnon rakennuspaikkaa. Lisäksi on osoitettu 26 loma-asunnon
rakennuspaikkaa voimassa olevien ranta-asemakaavojen perusteella.
Näistä vain neljä rakennuspaikkaa olisi tullut osoitetuksi myös
emätilamitoituksen perusteella. Uusia rakennuspaikkoja on osoitettu
yhteensä 100. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu mahdollisuuksien
mukaan olemassa olevan rakennuskannan tai tiestön yhteyteen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Lisäksi rantaosayleiskaavassa on huomioitu maaseutuelinkeinojen
kehittäminen. Uusia rantasaunojen paikkoja on osoitettu 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 yhtenäisten vapaiden rantojen säilymiseen alueella.
Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisiksi
alueiksi, näiden osuus on yhteensä noin 62 % kokonaispinta-alasta.
Pääosa maa- ja metsätalousvaltaisista alueista osoitetaan
maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA-1, 839 ha). Niiden
aluevaraukset sisältävät myös vähäisessä määrin maisematilaa
rajaavia metsänreunoja ja metsäsaarekkeita. Lisäksi
maatalousvaltaisia alueita (MT) on osoitettu noin 13 %, yhteensä 396
ha. Rantavyöhykkeellä olevat metsät on osoitettu indeksoidulla M-1
merkinnällä ja rantavyöhykkeen ulkopuolella olevat metsät
perusmääräyksellä (M), näitä on yhteensä noin 640 ha eli kaavaalueen pinta-alasta noin 21 %.
Vesialuetta on noin 773 hehtaaria eli noin 25 % kokonaispinta-alasta,
Mertiöjärven ja Pitkälahden suojelualueet (62 ha) mukaan laskien
yhteensä 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 % kokonaispinta-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 vakituisten asuntojen ja maatilojen talouskeskusten alueita
yhteensä (149 ha).
Rantaosayleiskaava käsittää kaksi erillistä kaavakarttaa ja
kaavamerkinnät- ja määräykset sekä kaavaselostuksen liitteineen ja
erilliset taustaselvitykset.
Valmistelijat: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, vt.
tekninen johtaja Riikka Koivumäki, p. 040 769 9182.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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1) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen
vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ja vastineet maanomistajien
erillisen kuulemisen johdosta saatuihin muistutuksiin.
2) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan tarkistetun ehdotuksen ja
esittää edelleen kunnanvaltuustolle rantaosayleiskaavan
hyväksymistä.
Käsittely:

Käydyssä keskustelussa ilmeni tarvetta siirtää asian käsittely
myöhemmäksi riittävän kokonaisuuteen perehtymisen
mahdollistamiseksi.

Päätös:

Kunnanjohtaja veti esityksen pois.
-----

KH 34 §

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen
vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ja vastineet maanomistajien
erillisen kuulemisen johdosta saatuihin muistutuksiin.
2) hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan tarkistetun ehdotuksen ja
esittää edelleen kunnanvaltuustolle rantaosayleiskaavan
hyväksymistä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 11 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Jämijärven rantaosayleiskaavan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
28 §
7.2.2022
Kunnanhallitus
35 §
14.2.2022
12 §

28 §

JÄMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIAN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa
valtuusto 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
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan
tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen
toteutumisen arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia
tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Jämijärven kunnan strategialuonnoksessa painotetaan viestinnän
merkitystä yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. Valmisteilla olleen
strategian suuntaviivoja ennakoiden kuntaan on palkattu v. 2021
hallintosihteerinimekkeellä henkilö, jonka tehtävänkuvassa keskeisenä
on viestintä. Viestintä on silti kaikkien rooliin kuuluvaa toimintaa ja
viestinnän suunnitelmallisuutta 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.
Viestintäsuunnitelma kuitenkin on tarkoitettu strategian liitteeksi ja on
siten hyvä saattaa osaksi kunnanvaltuuston päätöksentekoa.
Kunnanhallitus käsittelisi viestintäsuunnitelman lopullisesti strategiaa
koskevan päätöksenteon valmistuttua.
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Kuntastrategian luonnosta on käsitelty laajasti muun muassa kunnan
toimielinten iltakouluissa. Lisäksi kuntalaiset ja sidosryhmät ovat
voineet jättää palautetta kuntastrategiasta erillisessä kyselyssä.
Kuntastrategiaa on päivitetty annetun palautteen pohjalta.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542,
hallintosihteeri Aku Autio, p. 040 575 8937
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen kuntastrategian
Jämijärven kuntastrategiaksi valtuustokaudelle.
2) hyväksyy liitteen mukaisen viestintäsuunnitelman lähetettäväksi
kunnanvaltuustolle 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
Jämijärven kuntastrategiaksi valtuustokaudelle.
2) hyväksyy liitteen mukaisen viestintäsuunnitelman lähetettäväksi
kunnanvaltuustolle osaksi kuntastrategiasta käytävää keskustelua.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 12 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen kuntastrategian
Jämijärven kuntastrategiaksi valtuustokaudelle.
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Käsittely:
Miia Sjöman esitti Antero Karppisen ja Pentti Mäkelän kannattamana,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi. Koska oli tehty
pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli asiasta
äänestettävä. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksellä, jossa
asian palauttamista uudelleen valmisteluun kannattavat valtuutetut
nostivat kätensä.
Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen. Sjömanin ehdotus sai 16
ääntä. Kunnanvaltuusto hyväksyi Sjömanin ehdotuksen.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian valmisteluun.
_____
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Kunnanhallitus
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KH 160 §

ESIKOULU- JA KOULUKULJETUSTEN HANKINTA
Jämijärven kunnan sopimus koulukuljetusten järjestämisestä päättyy
kevätlukukauteen 2022. Koulukuljetusten vuosikustannus on
nykyisellään n. 250 000 euroa vuositasolla ja koulukuljetuksia on
suunniteltu kilpailutettavaksi kolmeksi vuodeksi, joiden lisäksi on
optiovuosi. Hankinta ylittää siten kunnanhallituksen hankintarajan (300
000 euroa), joten hankinnasta päättäminen kuuluu valtuustolle.
Kilpailutettava palveluntuottaja vastaa kaikista Jämijärven kunnan
koulukuljetuksista kesällä 2022 valmistuvalle uudelle koulu- ja
päiväkotirakennukselle, joka sijaitsee osoitteessa Koulutie 6, 38800
Jämijärvi. Koulukuljetuksessa kuljetetaan esikoululaisia sekä oppilaita
kaikilta perusopetusluokilta 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
kuljetuksessa olevan oppilaan koulun alkamis- ja päättymisajat. Valittu
palveluntuottaja laatii lopulliset reitit ja kuljetussuunnitelman
lukuvuosittain, jonka tilaaja hyväksyy. Reittien ja kuljetussuunnitelman
laatimisessa tulee huomioida, että kuljetukset toteutetaan
perusopetuslain ja Jämijärven kunnan sivistyslautakunnan
hyväksymien peruskoulujen koulukuljetuksia koskevien periaatteiden
mukaisesti (mm. oppilaiden enimmäisodotusajat). Tilaajalla on oikeus
edellyttää muutoksia reitteihin kuljetustarpeen muuttuessa.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka
perusteena on halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjoajan
päivähinta koulukuljetuksille. 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
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
päättää koulukuljetusten kilpailutuksen käynnistämisestä liitteen
mukaisesti.
Käsittely:

Kunnanhallitukselle toimitettiin päivitetty tarjouspyyntö.
Kunnanjohtaja ehdotti, että sivistysjohtajalle annetaan valtuus tehdä
täsmennyksiä kilpailutusasiakirjoihin.

Päätös:

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

KV 53 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää koulukuljetusten kilpailutuksen
käynnistämisestä liitteen mukaisesti ja valtuuttaa sivistysjohtajan
tekemään täsmennyksiä kilpailutusasiakirjoihin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KH 36 §

Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin HILMAilmoituskanavassa 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 peruuttamiset.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka
perusteena on halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjoajan
päivähinta koulukuljetuksille.
Tarjousvertailu ja tarjoukset tulevat viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta
kun sopimus hankinnasta 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,
sivistysjohtaja Tuomo Pesonen, p. 050 572 1709
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hankintapäätöksen
2) valtuuttaa kunnanhallituksen laatimaan hankintasopimuksen Mattilan
Liikenne Oy:n kanssa
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 13 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen hankintapäätöksen
2) valtuuttaa kunnanhallituksen laatimaan hankintasopimuksen Mattilan
Liikenne Oy:n kanssa
Käsittely:

Ari Uusi-Rasi ehdotti Erkki Rudenbergin ja Pentti Mäkelän
kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi. Koska oli tehty
pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli asiasta
äänestettävä. Hyväksytty äänestysesitys oli seuraava:
kaupunginhallituksen pohjaehdotus ’’jaa’’ ja Uusi-Rasin esitys ’’ei’’.
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen. ’’Jaa’’ –ääniä annettiin 10,
’’ei’’ –ääniä annettiin 5 ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KUNNALLISVALITUSOHJEET
Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät 3–9, 11 haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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. Tämä
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 24.2.2022 yleisessä tietoverkossa
Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
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Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42414
Puhelinnumero: 029 56 42410
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä
ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
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Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi
Puhelinnumero: 02 572 970
Muutoksenhakukielto
Pykälät: 1, 2, 10, 12
Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan
valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §).
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OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS ASIAAN 13 §
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n
mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä
sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto
katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Jämijärven kunta
sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi
postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla
hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi
tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee:
1)
2)
3)

yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan
hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä,
jos:
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1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä
sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto
katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan
hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 15 §:n mukaisesti:
1)
2)
3)
4)

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
vaatimusten perustelut;
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Yhteystiedoilla tarkoitetaan postiosoitetta, puhelinnumeroa ja muita
tarpeellisia yhteystietoja kuten sähköpostiosoitetta. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan
tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 16 §:n mukaisesti:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan
päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai
sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi
seuraavana arkipäivänä.
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Valituksen
voi
tehdä
myös
hallintohttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

osoitteessa

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasiassa annetun lain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei
saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Valituksen maksut
Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät voimaan tulevan tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Markkinaoikeudessa peritään riita-asiassa, muutoksenhakuasiassa ja muussa lainkäyttöasiassa oikeudenkäyntimaksua 2 120
(kaksituhattasatakaksikymmentä) euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu
on 4 240 (neljätuhattakaksisataaneljäkymmentä) euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 350
(kuusituhattakolmesataaviisikymmentä) euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2 120 (kahdentuhannensadankahdenkymmenen), 4 240 (neljäntuhannenkahdensadanneljänkymmenen) tai 6
350 (kuudentuhannenkolmensadanviidenkymmenen) euron sijasta 500 (viidensadan) euron oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan
käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on
samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 HELSINKI
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

