
 

 

JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään Jämijärven Osuuspankin kokoustilassa (os. Jämijärventie 22 B) 
maanantaina 25.4.2022 kello 19.00.  
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
  

14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
16 § Kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoidon tarjouspyyntö ajalle 1.8.2022–
31.7.2022 + 1 V. Optio 
17 § Kuntien välinen yhteistoimintasopimus ympäristöpalveluiden 
järjestämisestä 
18 § Jämijärven kuntastrategian ja viestintäsuunnitelman hyväksyminen 
 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa maanantaina 2.5.2022 kello 8.30 - 10.30. 

  
  

Jämijärvellä 13.4.2022 
   
 Timo Sorvali 

kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
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14 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Päätösehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

13.4.2022 ja kokouskutsu on lähetetty Kankaanpään Seutuun 
21.4.2022 ja UutisOiva -lehteen 20.4.2022. Kokouskutsu asialistoineen 
on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 
sähköpostilla 13.4.2022 ja paperisena jaettu 19.4.2022.   

 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

15 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Päätösehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Paattakainen 

Jonna ja Peurala Matti. 
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16 §  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 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
kunnanvaltuusto päättää käynnistää kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen 
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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. 
 _____ 
KH 11.04.2022 § 62 

Hankinta sisältää kiinteistö- ja liikuntapaikkojen hoidon liitteenä olevan 
tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnassa 
käytettiin valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka 
perusteena oli halvin hinta. 
  

Kunnanhallituksen päättämä tarjouskilpailu toteutettiin avoimella 
menettelyllä. Tarjouspyyntö (EU-hankintailmoitus tarjouspyyntö 372704 
Kiinteistönhoitopalvelut 3 + 1 vuotta) julkaistiin Cloudia 
kilpailutusjärjestelmän kautta 26.2.2022. Tarjousaika päättyi 4.4.2022 
klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa.  
  

Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnin yhteydessä havaittiin tarve 
täsmennyttää kahden tarjoajan ilmoittamia soveltuvuutta koskevia 
tietoja. Täsmennyksen perusteella yksi tarjoaja jouduttiin sulkemaan 
tarjouskilpailusta, koska se ei täyttänyt asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoajalle toimitetaan erillinen kirje, jossa 
poissulkemisperusteet on esitetty. Muut tarjoajat täyttivät asetetut 
soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. 
  
Liitteet:  
-Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, tarjousvertailu, 
sopimusluonnos, hankintapäätös sekä poissulkuperusteet 
(luottamuksellinen aineisto, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
199/621 § 24 kohta 17) 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätöehdotus: 
 
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

1) hyväksyy liitteen mukaisen hankintapäätöksen 
2) valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan hankintasopimuksen Jussi 
Alarodun kanssa 
_____________ 
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KV 25.4.2022 § 16 

Liitteet:  
-Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, tarjousvertailu, 
sopimusluonnos, hankintapäätös sekä poissulkuperusteet 
(luottamuksellinen aineisto, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
199/621 § 24 kohta 17) 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanhallituksen päätöehdotus: 
 
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 

1) hyväksyy liitteen mukaisen hankintapäätöksen 
2) valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan hankintasopimuksen Jussi 
Alarodun kanssa 
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17 § KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖPALVELUIDEN 
JÄRJESTÄMISESTÄ 

 
KH 11.4.2022 § 66 
 

Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) päätti 
kokouksessaan 10.8.2021 § 14 tiedustella Satakunnan kunnilta 
syyskuun 2021 aikana halukkuutta ottaa ympäristöterveydenhuolto 
mukaan Satakunnan hyvinvointialueen valmisteluun voimaanpanolain 
65 §:n mukaisesti. Mikäli kaikki kunnat suhtautuisivat myönteisesti 
ympäristöterveydenhuollon siirtymiseen hyvinvointialueen hoidettavaksi 
jo 1.1.2023, olisi voitu tätä koskeva valmistelu aloittaa. Satakunnan 
kunnista osa vastasi ympäristöterveydenhuollon järjestämistä 
koskevaan kyselyyn kielteisesti. Tehtävän siirto hyvinvointialueelle olisi 
vaatinut jokaisen kunnan mukana olemisen, joten 
ympäristöterveydenhuolto tulee organisoida muulla tavoin.  
 
Lain mukaan kunnassa tai kunnan yhteistoiminta-alueella tulee olla 
käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat 
henkilöresurssit, joilla ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään. 
Siikaisten, Jämijärven, Karvian, Pomarkun, Kankaanpään ja 
Merikarvian ympäristöterveydenhuollon on järjestänyt Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä.  
 
Ympäristöpalveluiden tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien 
terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen 
sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja 
parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua. 
Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, 
hygienia-, kuluttajaturvallisuus-, tupakka-, eläinlääkintähuolto- ja 
eläinsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja 
tarkastustehtävistä. Ympäristönsuojelu on ympäristön tilan 
parantamista ja pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristönsuojeluun 
kuuluvat vesiensuojelu, ilmansuojelu, maa- perän- ja 
pohjavedensuojelu, meluntorjunta ja jätteiden määrän vähentäminen.  
 
Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymä tullee purettavaksi. Kuntayhtymä on 
hallinnollisesti raskas malli pelkästään ympäristöpalveluiden 
järjestämiseksi.  
 
Kankaanpään kaupunginhallitus on 18.10.2021 päättänyt, että 
Kankaanpää on valmis järjestämään ympäristöpalvelut 
yhteistoiminnassa nykyisellä toimintaalueella. Jämijärven 
kunnanhallitus on 25.10.2021, 140 §, päättänyt, että ”Jämijärven kunta 
osallistuu valmisteluun, joka koskee ympäristöpalveluiden järjestämistä 
yhteistoiminnassa v. 2023 alusta alkaen ja johon osallistuu Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän nykyisiä jäsen- ja 
osajäsenkuntia. Jämijärven kunta pitää toivottavana, että 
Kankaanpään kaupunki toimisi valmistelusta vastaavana kuntana.” 
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Alueen kuntajohtajat ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
terveysvalvonnan johtaja ovat osaltaan valmistelleet 
yhteistoimintasopimuksen ympäristöpalveluiden järjestämisestä 
1.1.2023 alkaen. Toiminnan hallinnollisen organisaation muuttumisen 
ei odoteta muuttavan käytännön toimintaa. Kuntayhtymässä nyt oleva 
lautakunta jatkaisi myös toimintaansa henkilöiden vaihtumatta.  
 
Liite: Kuntien välinen yhteistyösopimus ympäristöpalvelujen 
järjestämisestä 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 
olevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen ympäristöpalvelujen 
järjestämisestä.  

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  _______________ 
 
KV 25.4.2022 § 17  
 

 
Liite: Kuntien välinen yhteistyösopimus ympäristöpalvelujen 
järjestämisestä 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 
olevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen ympäristöpalvelujen 
järjestämisestä.  

 
Päätös   
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18 § JÄMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIAN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 

KH 7.2.2022 § 28 
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. 
 
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. 
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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 11.04.2022 § 67 

Kuntastrategiaa ja viestintäsuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä 
luottamushenkilöiden kanssa ja pieniä muutostarpeita on ilmennyt.  
 
Oheismateriaali: 

- viestintäsuunnitelma 2022–2025 
- kuntastrategia toimitetaan ennen kokousta 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus   
1) esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen 
kuntastrategian Jämijärven kuntastrategiaksi valtuustokaudelle.  
2) hyväksyy liitteen mukaisen viestintäsuunnitelman lähetettäväksi 
kunnanvaltuustolle osaksi kuntastrategiasta käytävää keskustelua. 
 

Päätös         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
     _____________ 
KV 25.04.2022 § 18 

 
Oheismateriaali: 

- viestintäsuunnitelma 2022–2025 
- kuntastrategia  
-  

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus   
1) esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen 
kuntastrategian Jämijärven kuntastrategiaksi valtuustokaudelle.  
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2) hyväksyy liitteen mukaisen viestintäsuunnitelman lähetettäväksi 
kunnanvaltuustolle osaksi kuntastrategiasta käytävää keskustelua. 
 

Päätös          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


