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45 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
   
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Pentti Virtanen 
ja Satu Jokela.  

 
 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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47 § ILMOITUSASIAT 

 
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

 
 

- Sosiaali- ja terveysministeriö 
Kuntainfo 11.3.2022: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrai-
nasta tulleille henkilöille 
 

- Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote § 73 7.3.2022: Kuntien välinen 
yhteistoimintasopimus ympäristöpalveluiden järjestämisestä 
 
- Satakunnan pelastuslaitos  
Satakunnan pelastuslaitoksen talousraportit 2/2022, Satakunnan pe-
lastuslaitoksen sekä pelastustoimen tuloslaskelmat, Satakunnan pe-
lastuslaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 
Selvityspyyntö Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutasosta / 
AVI:n määräys 

 
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
1. Valtion tarjous Jämijärven kunnan omistamasta Natura- alueen 

suojelusta 14.03.2022 (Kiinteistö Mänryranta) 
2. Valtion tarjous Jämijärven kunnan omistamasta Natura-alueen 

suojelusta 14.03.2022 (Kiinteistö Säärentausta)  
3. Hallintokirje / Vatilähteennevan kalataloudellinen tarkkailu 
4. Yhteysviranomaisen lausunto Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoi-

mahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
5. RRF-rahoitusta kunnille ja maakunnille -infokirje 
6. Tiedoksi 15.3.2022: Avustushaku vihreää siirtymää edistävien in-

vestointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin on käynnissä 
 

- Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lausuntopyynnöt 
1. Valtiovarainministeriö, Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön 

asetuksessa säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen 
sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien 
tilikautta 2023 

2. Valtiovarainministeriö, Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuk-
sesta hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittami-
sesta sekä hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen so-
vellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tili-
kautta 202 

 
- Satasairaala 

SATSHP konsernin tilinpäätöstiedot 31.12.2021 
 
- AVI 

Hyvinvointialueiden valmistelu: nuorten työpajatoiminta - kuntout-
tava työtoiminta 
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- Satakuntaliitto 
Maakuntahallituksen 14.3.2022 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 
verkkosivuilla: https://bit.ly/3ioZD0w 
Tiedote 2.3.2022: Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivi-
tysinventointi alkaa 
 
Kiinteistönluovutusilmoitukset ajalla 24.2.–24.3.2022 (1 kpl )  
  

 
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. Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuostolain mukaista etu-
osto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 

  
Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei edellä mainittuihin lausuntopyyntöihin 
anneta lausuntoa. 
 

 
Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

https://bit.ly/3ioZD0w
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48 § TOIMENPITEET UKRAINAN SODAN JOHDOSTA  

 

Ukrainan valtion on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan 
24.2.2022. Sen myötä Ukrainaan ja sen lähialueille on syntynyt humani-
täärinen kriisi. Kunnat ovat tehneet tukipäätöksiä Ukrainan auttamiseksi 
rahallisesti ja muilla toimin. Kunnat ovat tukeneet kriisissä rahallisin avus-
tuksin mm. Suomen Punaisen Ristin ja Unicefin kautta usein 0,5 – 1 eu-
rolla asukasta kohti. Myös Jämijärven kunta haluaa ilmaista tukensa ja 
myötätuntonsa sodan uhreille.  

 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan toimielimet päättävät oman toimialansa 

avustuksista.  

Ukrainasta on paennut 23.3.2022 mennessä YK:n pakolaisjärjestön 

(UNHCR) arvion mukaan yli kolme ja puoli miljoonaa ihmistä. Myös Suo-

meen on tullut ukrainalaisia, joista osa hakee turvapaikkaa tai tilapäistä 

suojelua. Kaikilla ukrainalaisilla on tässä tilanteesta oleskeluoikeus Euroo-

pan Unionin alueella. Jämijärvellä on valmistauduttu pakolaisten vastaan-

ottoon kunnan, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden voimin.   

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta tukee Ukrainan sodasta 

kärsiviä antamalla 2000 euron avustusta Suomen Punaisen Ristin kautta.  

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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49 § KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMIEN PERUSTAMINEN 

SIVLA 17.03.2022 

Jämijärven kunnan keskustassa on käynnissä uusi sivistystoimialan ra-

kennushanke. Tämä Pääsky-rakennus on valmis kesäkuussa 2022. Ra-

kennuksessa tulevat toimimaan Jämijärven kunnan varhaiskasvatuksen 

päiväkoti ja esiopetus sekä Jämijärven keskuskoulu (1-9-luokat.)  

Kankaanpään kaupungilta ei osteta enää lainkaan erityisopetusta 

1.8.2022 alkaen. Tästä johtuen uusissa tiloissa on erityisopetuksen pien-

ryhmiä. Niissä tarvitaan opettajien lisäksi myös ohjaajia. Alustava tarve on 

neljä koulunkäynninohjaajaa. Tilanteet vaihtelevat lukuvuosittain. Tarkoi-

tuksen mukaista tässä vaiheessa on perustaa kaksi koulunkäynninohjaa-

jan toimea. Koulunkäynninohjaajan pätevyysvaatimuksena on koulun-

käynninohjaajan ammattitutkinto tai koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivä-

toiminnan ammattitutkinto. Palkkausehdot ovat KVTES:n mukaan. Budje-

tissa on varattu palkkarahat.  

Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus päättää työsopimussuhtei-

sen toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta.  

Valmistelija: rehtori Tuomo Pesonen 

Päätösehdotus:  

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että perustetaan 

kaksi koulunkäynninohjaajan toimea 1.8.2022 alkaen toistaiseksi. 

 

___________________________ 

KH 28.3.2022 § 49 

  Valmistelija: rehtori Tuomo Pesonen, p. 050 5721 709 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää perustaa kaksi koulunkäynninohjaajan toimea 

1.8.2022 alkaen.  

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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50 § JÄMIN ILMAILUN PERINNEHUONEEN INVESTOINTIVARAUSPYYNTÖ 
KUNNANHALLITUKSELTA  
 

HYVLA 15.3.2022  

15§ JÄMIN ILMAILUN PERINNEHUONEEN 

INVESTOINTIVARAUSPYYNTÖ KUNNANHALLITUKSELTA  

Jämillä sijaitsevassa Jämin ilmailun perinnehuoneessa on huonokuntoisia 

valokuvia ja sekalainen määrä varastokuntoisia esineistöä. Näyttelykun-

toon saattaminen edellyttää esimerkiksi valokuvien digitoituja vedoksia, 

esineiden puhdistamista, arkistoitujen materiaalien järjestämistä sekä 

näyttelyn tietosisällön uudelleen järjestämistä. Tämä työ tulee tehdä mu-

seoalan ammattilaisen johdolla. Museoalan ammattilaisen lisäksi tarvitaan 

vapaaehtoisia henkilöitä esimerkiksi erilaisista järjestöistä ja tahoja, jotka 

ovat toimineet Jämin ilmailun parissa.  

Projektin ensimmäinen vaihe on tarkoitus toteuttaa kesän 2022 aikana. 

Palkka- ja muita investointikuluja varten tarvitaan kunnanhallituksen pää-

tös 10 000 euron investointivarauksen käyttämisestä Jämin ilmailun perin-

nehuoneen näyttelykuntoon saattamiseksi. Tavoitteena on avata näyttely 

viimeistään kesällä 2023.  

Valmistelija: vt. hyvinvointipäällikkö Teemu Huhtakangas, puh. 040 587 

6539.  

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunta merkitsee Jämin ilmailun perinnehuoneen tilanteen 

tiedoksi ja pyytää kunnanhallitukselta 10 000 euron investointivarausta 

Jämin ilmailun perinnehuoneen aineiston saattamiseksi näyttelykuntoon.  

 

Päätös: Merkitään tiedoksi ja pyydetään investointivaraus kunnanhallituk-

selta. 

 

___________________________ 

 

KH 28.3.2022 § 50 

Valmistelija: vt. hyvinvointipäällikkö Teemu Huhtakangas, puh. 040 587 

6539.  

Jämijärven kunnan talousarviossa vuodelle 2022 on varattu kunnanhalli-

tuksen käytettäväksi 100 000 euron investointivaraus.  
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallituksen hyväksyy ehdotuksen kunnanhallituksen 

investointivarauksen käytön 10 000 euron suuruudelta ilmai-

lun perinnehuoneen aineiston pelastamiseksi ja näyttelykun-

toon laittamiseksi.  

Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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51 §  HANKINTAOIKAISUPÄÄTÖS JÄMIJÄRVEN ESIKOULU- JA KOULUKULJETUSTEN 
HANKINTAAN LIITTYEN 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on tehnyt 21.2.2022, § 13, hankintapäätöksen esi-
koulu- ja koulukuljetusten hankinnasta. Päätöksestä on 10.3.2022 jätetty liit-
teenä oleva hankintaoikaisuvaatimus, jossa vaaditaan uutta tarjouskilpailua, 
koska toisilta tarjoajilta ei ole pyydetty kuljettajatietoja ja hankintaoikaisuvaati-
muksen tekijä katsoo, että hänet on asetettu eriarvoiseen asemaan toisten tarjo-
ajien kanssa.  
  
Kaikilta tarjoajilta on pyydetty tarjouspyynnössä seuraavaa:  
  
"Lataa tähän vapaamuotoinen selvitys siitä, millaisella kalustolla ja henkilöstöllä 
palvelu aiotaan toteuttaa." 
  
Hankintalain mukaan tarjoajan tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen eli 
esimerkiksi tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset tulee toimittaa. Vapaamuo-
toinen selvitys tarkoittaa sitä, että vastaukselle ei ole asetettu tarkempia sisältö- 
tai laatuvaatimuksia. Jokin vastaus tulee kuitenkin antaa. Hankintaoikaisuvaati-
muksen tekijä ei ollut tarjouksessaan antanut henkilöstön osalta lainkaan selvi-
tystä, jolloin alkuperäisen tarjouksen puutteellisuus haluttiin korjata täsmen-
nyspyynnöllä. Täsmennyspyynnössä viitattiin edelleen vapaamuotoisen selvityk-
sen antamiseen. Näin hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä saattoi olla mukana 
tarjousvertailussa.  
  
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus käsittelee valtuuston päätöksistä 
tehdyt valitukset.  
  
Liitteet: hankintaoikaisupäätös, hankintaoikaisuvaatimus 

  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus tekee liitteen mukaisen hankintaoikaisupäätöksen, jolla 
hylätään liitteen mukainen hankintaoikaisuvaatimus.  

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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52 §  JÄMIJÄRVEN KUNNAN TILINKÄYTTÖ-OIKEUKSIEN, PANKKITUNNUSTEN 
KÄYTTÖOIKEUDEN JA MAKSUVÄLINEIDEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

 

Jämijärven kunnan hallintosäännön 31 §:n mukaan talous- ja hallintopääl-

likkö päättää tilien avaamisesta ja sulkemisesta sekä luotollisten maksu-

välineiden käytöstä. Hallintosäännön 81 §:n mukaan talous- ja hallinto-

päällikkö vastaa rahatoimen käytännön hoitamisesta, ml. maksuliikenne. 

Tilinkäyttöoikeudet on kuitenkin aiheellista käsitellä yksityiskohtaisesti ja 

päivittää siten, ettei kunnassa olla tilanteessa, jossa tilinkäyttöoikeuksia ei 

esimerkiksi poissaolojen johdosta ole.  

Hallintosäännön 82 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa rahatoimesta.   
 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
                               
                            

Kunnanhallitus päättää seuraavien tilien osalta 

  

 FI13 4722 1020 0003 34    Jämijärven Osuuspankki (POP) 

FI49 5106 0120 0742 34    Länsi-Suomen Osuuspankki 

FI35 8000 1400 4031 02    Danske Bank 
FI92 8000 1670 3154 40    Danske Bank 

 

1) myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet pankkitunnus-

ten käyttöönottoon seuraaville henkilöille  

a. Sirpa-Liisa Ritakorpi, xxxxxx-xxxx 

b. Maija Kreeta Sieppi, xxxxxx-xxxx 

 

2) valtuuttaa Maija Kreeta Siepin hankkimaan tarvittavat luo-

tolliset ja muut maksuvälineet itselleen ja Sirpa-Liisa Rita-

korvelle.  

3) Poistaa kaikki muut mahdolliset tilinkäyttöoikeudet lukuun-

ottamatta Ritakorvella jo voimassa olevien oikeuksia.  

 

Käsittely  Merkitään pöytäkirjaan, että Maija Sieppi poistui esteellisenä asian käsit-
telyn ja päätöksenteon ajaksi (esteellisyyden peruste osallisuusjääviys). 
Merkitään pöytäkirjaan, että pöytäkirjanpitäjäksi valittiin tämän pykälän 
ajaksi kunnanjohtaja Markus Ojakoski. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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53 §  JÄMIJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan-

hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo-

den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar-

kastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun lop-

puun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkas-

tuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilin-

päätös kesäkuun loppuun mennessä.  

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakerto-

mus sekä konsernitilinpäätös ja konsernin tase, tuloslaskelma ja rahoitus-

laskelma.  

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, ta-

loudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tar-

peelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.  

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjoh-

taja.  

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi-

minnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonser-

nissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun-

nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät 

käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoi-

tuslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tule-

vasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-

jestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.  

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 

on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella 

sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasa-

painottamiseksi.  

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu-

loksen käsittelystä.  

Tilikauden tulokseksi muodostui 477 433,34 euroa ylijäämää ja vuosikat-

teeksi 1 083 349,45 euroa. Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate oli 

-10 712 349,69 euroa. Kunnan ylijäämäksi muodostui 391 euroa asukasta 

kohti. 

Ylijäämä esitetään kirjattavaksi kokonaisuutenaan taseen vastattavaa 

puolelle omaan pääomaan yli-/alijäämä tilille.  

Kuntakonsernin tilikauden 2021 ylijäämäksi muodostui 405 589,09 euroa 

ja vuosikatteeksi 1 223 930,66 euroa. Toimintakate oli -10.502.226,1577 
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euroa. Kertynyttä alijäämää konsernilla oli asukasta kohden on tilinpää-

töksen mukaan 198 euroa, kun vuoden 2020 tilinpäätöksessä sitä oli 432 

euroa.  

Tilinpäätös vuodelta 2021 on esityslistan liitteenä. 

Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, vt. talous- 

ja hallintopäällikkö Aku Autio, p. 040 575 8937. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen. Kun-

nanhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos 477 433,34 euroa kirjataan 

omaan pääomaan yli/alijäämätilille. 

Käsittely  Merkitään pöytäkirjaan, että poistetaan teknisenä korjauksena sivulta 

111. kohdat Suomen Keskusta ja Jämijärven SDP. 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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54 §  JÄMIJÄRVEN KUNNAN SÄHKÖISEN ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN JA UUDEN 
TEHTÄVÄLUOKITUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Eduskunta hyväksyi 8/2019 Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. 
Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten to-
teuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös 
tietojärjestelmien yhteen toimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko 
julkista hallintoa koskeva säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja 
kuvaamisesta sekä tietovarantojen yhteen toimivuudesta. 
  
Jämijärven kunnan talousarviossa 2022 on tavoitteena: "Otetaan käyttöön 
sähköinen asianhallintajärjestelmä mahdollistamaan lain vaatima sähköi-
nen arkistointi ja tehostamaan arkistoinnin prosesseja”.  
 
Tiedonhallintalaki asettaa kuntien tiedonhallinnalle aiempaa suurempia 
vaatimuksia. Tiedonhallintalaki edellyttää mm. sähköisen tiedonohjaus-
suunnitelman laadintaa. Jämijärven kunnan on mahdotonta vastata lain 
vaatimuksiin ilman sähköistä asianhallintajärjestelmää. 
 
Asianhallinta tarkoittaa tiedonhallinnan kokonaisuutta; kunnan toiminta-
prosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen käsittelyn 
ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan. Asianhallinta pyrkii tehostamaan 
asioiden valmistelua, käsittelyä, päätöksentekoa, julkaisemista, arkistoin-
tia ja hävittämistä sekä asiakirjatietojen hallintaa.  
 
Asianhallinta varmistaa asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niiden sisäl-
tämän tiedon asianmukaisen saatavuuden, käytettävyyden ja suojaami-
sen ja eheyden sekä muut tiedon laatuun vaikuttavat tekijät. Asianhallinta 
tukee myös kunnan riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuutta varmista-
malla tietojen suojaamisen ja huolehtimalla tietojen eheydestä ja laadusta 
tietoturvallisuustoimenpiteillä. Sähköinen asianhallinta on tärkeä edellytys 
sille, että kunnan toimintaa voidaan digitalisoida ja asiakaspalvelua säh-
köistää. Sähköisessä asianhallinnassa tieto ja asiakirjat, asian käsittely ja 
tiedon säilyttäminen ovat sähköisessä muodossa.  
 
Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto edellyttää ajan tasalla 
olevaa tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS), jossa määritellään arkistonmuo-
dostajan tehtävien hoidon tuloksena syntyvien asiakirjojen käsittely, rekis-
teröinti ja säilyttäminen. Tiedonohjaussuunnitelman tulee olla ajantasai-
nen ja pysyvä kuvaus kunnan hoitamista tehtävistä, niiden käsittelyvai-
heista ja käsittelyvaiheiden yhteydessä kertyvistä asiakirjatiedoista sekä 
niiden käsittelystä. Luonnos uudeksi Jämijärven kunnan tiedonohjaus-
suunnitelmaksi on pykälän liitteenä. TOS-runkona on kuntien yhteinen 
tehtäväluokitus, joka on luettelo kunnan lakisääteisistä tehtävistä sekä 
tuki- ja ylläpitotehtävistä. Tiedonohjaussuunnitelmaa pidetään ajan tasalla 
seuraamalla tehtävissä ja toimintaprosesseissa sekä työmenetelmissä ta-
pahtuvaa kehitystä ja merkitsemällä suunnitelmaan niihin liittyvien tietojen 
ja asiakirjojen käsittelyssä sekä arkistonmuodostuksessa tapahtuneet 
muutokset. 
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Jämijärven kunnan asianhallintajärjestelmän hankintaprosessi on aloitettu 
vuosia sitten tutustumalla eri palvelun tarjoajiin mm. Triplan Oy:n Tweb ja 
Innofactorin Dynasty ja hintoihin. Prosessin aikana sopivammaksi ja edul-
lisimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui Triplan Oy:n Tweb-järjestelmä. Projek-
tissa tiedusteltiin myös muiden lähikuntien kokemuksia palvelusta ja on 
käyty tutustumassa Siikaisten kunnan asianhallintajärjestelmään.  

  
Jämijärven kunta lähetti vuonna 2019 asianhallintajärjestelmän hankintaa 
koskevan tarjouspyynnön Triplan Oy:lle ja tarjousta päivitettiin maalis-
kuussa 2022. Kansallinen hankintaraja ei ylity palvelun ostamisessa (alle 
60.000 euroa). Koko hankinnan arvo Triplan Oy:ltä olisi noin 27.801 euroa 
(+alv) neljälle vuodelle. Hankinnan käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 
aikana, joka sisältää mm.  

 Tweb Asiakirjanhallinnan käyttöoikeus / Runkojärjestelmä ja lisä-
käyttöoikeudet 

 Tweb Asianhallinta  

 Tweb Toimeksiantojen käsittely  

 Tweb Viranhaltijapäätökset  

 Tweb Kokoushallinta 

 Tweb Lähtevän sähköpostin tuki  

 WebArkki –tiedonohjaus  

 Tweb Julkaisu / toimielinpäätökset 

 Tweb Julkaisu / viranhaltijapäätökset 

 AD-tunnistautumispalvelu 

 Selainpohjainen raportointi 
   
  Oheismateriaali 
  -Tweb Tarjous 22.3.2022 
  - ehdotus Jämijärven kunnan eAMS  
 
  Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Maija Sieppi, p. 040 830 4943 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää 
1. hyväksyä Triplan Oy:n tarjouksen sähköisen asianhallintaratkaisun 

hankinnasta sopivimpana ja edullisimpana vaihtoehtona 
2. hyväksyä siirtymisen sähköiseen asianhallintajärjestelmään  
3. kumota Jämijärven kunnan vanhan arkistonmuodostussuunnitelman 

vuodelta 1990 ja hyväksyä uuden eAMS ehdotuksen/ tehtäväluokituk-
sen Jämijärven kunnalle 

4. valtuuttaa talous- ja hallintopäällikön tekemään sopimuksen.  
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 28.3.2022 81 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

55 §  NIMEÄMISPYYNTÖ SATAKUNNAN ILMASTOYHTEISTYÖRYHMÄÄN  

  
Satakuntaliitto pyytää Jämijärven kuntaa nimeämään jäsenen Satakun-
nan ilmastoyhteistyöryhmään 18.4.2022 mennessä Satakuntaliiton kirjaa-
moon.  
 
Satakuntaliitossa on käynnistynyt ympäristöministeriön osarahoittama 
hanke alueellisesta ilmastotyöstä, jonka keskeinen tavoite on edistää kun-
tien ilmastotyötä niiden erityispiirteet huomioiden. Aikavälillä 1.1.2022- 
31.5.2023 toteutettavassa hankkeessa kannustetaan etenkin uusia kuntia 
mukaan tavoitteelliseen ilmastotyöhön. Kunnille tarjotaan ajankohtaista 
ilmastotietoa ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista, sekä mahdollistetaan 
kuntien verkostoituminen keskenään ja muiden hanketoimijoiden kanssa.  

 
Keskeinen osa hankkeen toteutusta on kehittää kuntien hallintokuntien 
keskinäistä ja luottamushenkilöiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja tietoi-
suutta ilmastoasioissa 1–3 esimerkkikunnan kanssa. Lisäksi toteutetaan 
konsulttitoimeksiantona mahdollinen esimerkkikunnan ilmastotoimien to-
teuttamista edistävä kartoitus esim. kunnan ilmastoimien haasteista. 
 
Hankkeen tuloksena valmistuu maakunnallinen kumppanuusverkosto- ja 
toimintamalli, joka keskittyy maakunnan liiton mahdollisuuksiin tehdä uu-
den aluekehityslain 17§:n mukaista maakunnallista ilmastotyötä kuntien, 
viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja olla mukana kuntien ilmastota-
voitteiden toteuttamisen edistämisessä. 
 
Satakuntaliitto on ottanut ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista 
koskevat tavoitteet huomioon joulukuussa 2021 hyväksytyssä Satakunta-
strategiassa, jonka tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn, elinvoiman, 
kasvun ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Työkalupakkina, tausta-aineistona 
ja yhteistyön edistäjänä ilmastotyölle toimii Satakunnan ilmasto- ja ener-
giastrategia 2030, joka on tuotettu Satakunnan ammattikorkeakoulussa 
(SAMK) osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -
nimistä EU:n Life-hanketta. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Maija Sieppi, p. 040 830 4943 

 
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, timo.vesiluoma ( a) sata-
kunta.fi , p. 044 711 4330, Ilmastokoordinaattori Riitta Ders-
ten, riitta.dersten (a) satakunta.fi , p. 044 711 4365, Hankeassistentti 
Jonna Fagerlund, jonna.fagerlund (a) satakunta.fi , p. 044 711 4355 
 
Oheismateriaali  
- edustajien nimeämispyyntö 18.3.2022  
- kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet avustushaku 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

mailto:timo.vesiluoma@satakunta.fi
mailto:timo.vesiluoma@satakunta.fi
mailto:riitta.dersten@satakunta.fi
mailto:jonna.fagerlund@satakunta.fi
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 Kunnanhallitus päättää nimetä Jämijärven kunnan jäsenen Satakunnan 

ilmastoyhteistyöryhmään. 
 
Käsittely  Merkitään pöytäkirjaan, että talous- ja hallintopäällikkö esitteli asiaa, jonka 

jälkeen kunnanjohtaja esitteli asiaa. Kunnanhallitus päätti jättää asian 
pöydälle. 
 

Päätös:   Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. 
 
Ote  ma 18.4.2022 mennessä Satakuntaliiton kirjaamoon osoittee-

seen kirjaamo@satakunta.fi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kirjaamo@satakunta.fi
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56 §  SATAKUNNAN MTK:N JA SATAKUNTALIITON KANNANOTTOON YHTYMINEN 
 
SATAKUNNAN MTK JA SATAKUNTALIITTO OVAT JÄTTÄNEET 15.3.2022  
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖÖN JA – MINISTERILLE SEURAAVAN 
KANNANOTON: 
 
Ruoka- ja energiaturva on keskeinen osa huoltovarmuutta 
 
Satakunnalla on vahvaa ja monipuolista alkutuotantoa sekä merkittävää ja kehit-
tyvää omaa elintarvikejalostusta. Ruoka- ja energiahuollon perusta on siis kun-
nossa oman maakunnan tarpeisiin ja sen ylikin.  
 
Maatalouden pitkäaikainen kannattavuuden heikkeneminen yhdistettynä viime 
vuosien huonoihin satoihin ja tuotantopanosten kustannusten rajuun nousuun 
uhkaa kuitenkin maatilojen elinkelpoisuutta ja sitä myötä ruokahuoltoamme. Uk-
rainan sodan ja Venäjän pakotteiden myötä odotettavissa on maailmanlaajuinen 
ruokakriisi. Samoin Venäjän aloittama sodan seurauksena energiaomavaraisuu-
den merkitys on kasvanut olennaisesti, mikä tarkoittaa myös turvetuotannon uu-
delleenarvioinnin tarvetta. 
 
Markkinahinnat Suomessa eivät ole seuranneet tuotantokustannusten nousua, 
minkä vuoksi talouskriisi maatiloilla on ennen kokemattoman raju. Tilanteesta ei 
selvitä ilman tuottajahintojen selvää nousua. 
  
Markkinoiden ohella tarvitaan myös yhteiskunnan ja muiden tahojen vastuullista 
toimintaa. 
 
Kriisin vuoksi maatalousyrittäjät ja muut tuotantoketjujen alkupäässä olevat toi-
mijat joutuvat harkitsemaan tuotannon lopettamista taloudellisten syiden pakot-
tamana tai koska ovat uupuneita ja turhautuneita tilanteeseen, jossa tuotannon 
kannattavuus, pitkäjänteisyys ja mielekkyys ovat kadonneet. 
 
On kiire saada konkreettiset signaalit siitä, että suomalainen ruuan- ja energian-
tuotanto halutaan säilyttää ja siihen ollaan valmiita panostamaan.  
 
Tulevaa kasvu- ja nostokautta koskevat tuotantopäätökset tehdään juuri nyt. 
Myöskään kotieläinten hoito ja ruokinta eivät voi jatkua tappiollisena. 
 
Kriisi on nostanut kotimaisen huoltovarmuuden arvostusta. Me kaikki voimme 
kantaa vastuuta kotimaisesta ruoka – ja energiaturvasta. 
 
Julkisten tahojen päätöksillä on suuri vaikutus esimerkiksi ruokahankinnoista, 
joiden pitäisi täyttää suomalaisen lainsäädännön vaatimukset kaikilta osin. Yh-
teiskunnan tehtävä on myös taata käytännön kriisivalmiuden toimivuus. 
 
MTK-Satakunta ja Satakuntaliitto esittävät vakavan vetoomuksen maa- ja met-
sätalousministeriölle, että maatalousyrittäjille ja muille alkutuotannon tekijöille 
keskeiset tuotantokustannukset kohtuullistettaisiin ja toiminnan keskeiset edelly-
tykset turvattaisiin nopeilla, vielä tuotantokauden 2022 toiminnan mahdollista-
villa, päätöksillä. 
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Hallintosäännön 29 §:n mukainen pääsääntö on, että kunnanhallitus antaa kun-
nan puolesta lausunnot.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus yhtyy Satakunnan MTK:n ja Satakuntaliiton 15.3.2022 jätettyyn 

kannanottoon. Kunnanhallitus katsoo, että huoltovarmuuden eli Suomessa asu-

vien elämän perusedellytysten turvaaminen on tehtävä, jota yhteiskunta ei voi 

jättää hoitamatta. Huoltovarmuuteen kohdistuu tällä hetkellä vakavia uhkia. Maa-

talouden ja kotimaisen energian tuotantoedellytykset on turvattava.  

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET § 45- 56 
 

Pykälät: § 48- 50, 52, 54, 56 

 

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 5.4.2022 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-

antai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus. 

 

Kirjaamon yhteystiedot:  

 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 
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Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  

Puhelinnumero: 02 572 970  

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja pu-

helinnumero.  

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaa-

mosta. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

 Pykälät: § 45–47, 51, 53, 55 

 

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

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

 
 


