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85 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
   
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Rantanen Maa-
rit ja Sjöman Miia. 

 
Päätös Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
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87 § ILMOITUSASIAT 

 
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

 
Valtioneuvoston kanslia: Osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa on 
tuotettu kunnille ohjeistus Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä 
kunnassa - Lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä lapset ja nuoret 
tiedontuottajina kunnassa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-378-4 
 
Satakuntaliitto: 
2.5.2022 tiedote:  
 Satakunnan talous nousussa loppuvuonna 2021, näkymät kuitenkin heiken-
tyneet 
12.5.2022 tiedote 
 SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA ON 
VALMISTUNUT 
 
Maakuntavaltuuston 13.5.2022 kokouksen pöytäkirja: https://bit.ly/3MsIl04 

 
2. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lausuntopyynnöt 

 
Lausuntopyyntö Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnok-
sesta 

 
3. Kiinteistönluovutusilmoitukset ajalla 29.4.–19.5.2022 (3 kpl )  

  
4. Viranhaltijapäätökset 

- 9 § Talous- ja hallintopäällikkö, kunnan kesätyöpaikat nuorille vuonna 2022  
- 8 § Talous- ja hallintopäällikkö, Asio tilanvarausjärjestelmän hankinta 
 

 
 

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. 

  
 
Päätös Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-378-4
https://bit.ly/3MsIl04
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88 §  LAUSUNTO SATAKUNNAN ALUEEN PELASTUSTOIMEN 
PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on pyytänyt lausuntoa Satakun-
nan alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta. Lou-
nais-Suomen aluehallintovirasto on 18.11.2021 antanut päätöksen, jolla 
Satakunnan alueen pelastustoimi määrätään korjaamaan palvelutasossa 
havaittu huomattava epäkohta.  
 

Sisäministeriön toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti kiireelli-
siin pelastustoimen tehtäviin tulisi hälyttää pelastusryhmä, mutta Satakun-
nassa näin ei ole toimittu. Kankaanpään, Huittisten, Meri-Porin, Ulvilan ja 
Harjavallan paloasemien kohdalla yhden pelastusyksikön tehtävään on 
hälytetty vain asemalla valmiudessa oleva henkilöstö ja tarvittaessa tehtä-
vään on täydennetty toinen pelastusyksikkö, jolloin muodostelma on täy-
dentynyt pelastusryhmäksi. Tämä ei aluehallintoviraston mukaan ole ollut 
riittävää.  
 

Palvelutasopäätöksen muutosta on valmisteltu johtokunnan antamien lin-
jausten mukaisesti ja pelastuslaitoksen johtokunta päätti 29.3.2022 ko-
kouksessaan lähettää liitteenä olevan palvelutasopäätösesityksen lausun-
nolle. 
 

Taloudelliselta merkitykseltään suuri muutosesitys koskee operatiivisen 
henkilöstön lisäystä aluehallintoviraston korjausmääräykseen liittyen. 
Henkilöstölisäykset kohdentuisivat Meri-Porin, Kankaanpään, Ulvilan, 
Harjavallan ja Huittisten asemille siten, että näillä asemilla olisi 1+3 väli-
tön valmius ympäri vuorokauden. Muutos tarkoittaisi 34 uuden viran pe-
rustamista ja henkilön rekrytoimista. Muutos voi merkitä liki 10 %:n li-
säystä pelastuslaitoksen menoihin. 
 

Muutoksen taloudellinen vaikutus kohdistuu eniten tulevaan hyvinvointi-
alueeseen.  
 
Oheismateriaali 
- lausuntopyyntö ja palvelutasoesitys 

 
 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus antaa pelastuslaitoksen palvelutasoon liittyen seuraavan 
lausunnon: 
 

Pelastuslaitoksen riittävän palvelutason varmistaminen on tärkeää. Isojen mää-
rärahalisäysten osalta ei voitane ajatella, etteivät merkittävät lisäykset aiheuttaisi 
säästöpaineita muussa toiminnassa ja ongelmaa määrärahojen riittävyydessä 
palvelutason ylläpitämiseksi kokonaisuudessaan. Erityisen huolissaan Jämijär-
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ven kunta on vapaapalokuntien resursseista. Vapaapalokunnilla on erittäin pal-
jon merkitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja kriisivalmiuden kannalta 
ja niiden toiminta on kustannustehokasta sekä vaikuttavaa verrattuna esimer-
kiksi  esitetyn resurssilisäyksen vaikuttavuuteen. Resurssien suuntaamisessa 
pitää toimia tarkoituksenmukaisesti, joten ennen palvelutason muuttamista tulisi 
selvittää, onko aluehallintoviraston määräys mielekäs toimintakokonaisuuden 
kannalta sekä se, onko voimassa oleva toimintatapa kiistatta sisäministeriön toi-
mintavalmiuden suunnitteluohjeen vastainen. Jos nykyinen toimintatapa osoit-
tautuu suunnitteluohjeen kannalta riittämättömäksi, suunnitteluohjeen reunaeh-
tojen täyttäminen muulla kuin esitetyllä ratkaisulla pitäisi myös selvittää. 

 
Päätös Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
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89 §  YHTEISKÄYTTÖAUTOKOKEILUN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Jämijärven kunnan alueella olevat vuoroperusteiset joukkoliikenneyhtey-
det ovat rajalliset. Koululaisvuoro päättyy 3.6. ja jatkuu taas elo-
kuussa. Jämijärveltä pääsee aamuisin 3.6. saakka klo 6.25–7.25 Kan-
kaanpäähän ja toisinpäin torstaisin 16.20–16.42, mikä on koululaisvuoro. 
Vakiovuoro on sunnuntaisin Kankaanpäästä Jämijärvelle klo 16.20–
16.42. Jämijärveltä Ikaalisiin / Tampereelle päin pääsee klo 16.20 ja toi-
sinpäin 16.42 vakiovuorolla vain sunnuntaisin. Kesäkuusta elokuulle jär-
jestetään useampia linjoja aikavälillä 6.6.–7.8. maanantaista sunnuntai-
hin. Asiointi myös viranomaisissa voi olla haastavaa, mikäli yksityiskulku-
neuvoa ei ole käytettävissä.  
 

Joukkoliikenteen osalta on pitkään ennakoitu ”älykästä joukkoliikennettä”. 
Länsi-Suomen (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, 
Pohjanmaa ja Satakunta) lokakuussa 2020 valmistuneessa liikennestrate-
giassa todetaan mm. seuraavaa: 
 

Elinkeinoelämän muutokset, etätyö ja –palvelut, väestön ikääntyminen ja 
monipaikkainen asuminen muuttavat liikkumista ja asumista, yhdyskuntia 
ja logistiikkaa. Liikkumistarve ja saavutettavuuden merkitys säilyvät.  
 

Tietoliikenne luo mahdollisuuksia, kuten älykkään liikenteenhallinnan ja 
automatisaation. Tietoliikenne myös mahdollistaa etätyöskentelyn ja –pal-
veluja, jolloin tarve liikkumiseen näiden syiden vuoksi vähenee. Tietolii-
kenneverkkojen luotettavuus ja välityskyky korostuvat.  
 

Linjattavien liikenneratkaisujen tulee olla muuntojoustavia ja kustannuste-
hokkaita. 
 

Jämijärven kunnan osalta liikkuminen lähialueille ja maakuntakeskuksiin 
voitaisiin kokeiluna mahdollistaa yhteiskäyttöön tarkoitetun henkilöauton 
hankkimisella. Ajoneuvo olisi tarkoitettu käytettäväksi yksittäisenä päivänä 
ja olisi kunnan jäsenten käytettävissä. Tavoiteltu kustannustaso kokei-
lussa olisi 0,2 euroa / kilometriä kohti tai vastaava, sisältäen käyttövoiman 
kustannukset.  
 

Kokeilu ei aiheuta kilpailuhaittaa, koska autoton tai tilapäisessä auton tar-
peessa oleva kunnan jäsen joutuu joka tapauksessa matkustamaan 
päästäkseen autovuokraamoon.  
 

Autoa käytetään myös kunnan työajoihin, joiden kustannus omilla ajoneu-
voilla on 0,46 euroa / kilometri. Hankinnassa pyritään siihen, että hankin-
tavan ajoneuvon kustannus olisi merkittävästi pienempi ja tästä saatava 
hyöty siirrettäisiin kunnan jäsenten maksuihin. Sähkökäyttöisen auton 
hankinta edistäisi ilmastotavoitteita eikä kilometriä kustannus poikkea 
vastaavasta polttomoottoriautosta ainakaan kaikissa ajoneuvon käyttö-
määrien tarkasteluissa.  
 

Auton tulisi olla mahdollisimman huoltovapaa eli uusi tai lähes uusi.  
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Jämijärven kunnan 25.4.2022 hyväksytyssä strategiassa todetaan, 
että ”Jämijärven kunnassa kannustetaan kehittämiseen ja uuden luomi-
seen.” sekä ”Älykäs ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ja palvelujen digi-
talisoituminen tuovat omaa lisärohkaisua etätyöhön lähtemiseen.” Strate-
giaa koskeva päätös ei ole vielä lainvoimainen. Yhteiskäyttöautoratkaisu 
saattaisi tukea yleisemmin Jämijärvellä asumista ja asukkaiden tarpeita. 
Ratkaisu olisi kokeiluluontoinen eli toiminnan jatkoa tarkasteltaisiin sovel-
tuvan ajan päästä uudelleen. 
 
Oheismateriaali 
- liikennevuorot / Matkahuolto 18.5.2022 

 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallinto-
päällikön hankkimaan kunnan käyttöön kokonaan sähkökäyttöisen auton, 
jonka toimintamatka mahdollistaisi edestakaisen matkaan lähimpiin maa-
kuntakeskuksiin, jonka hinta olisi enintään 33 000 euroa sisältäen mah-
dollisen arvonlisäveron, joka on vähintään vuosimallia 2020 ja jolla on 
ajettu enintään 15 000 kilometriä. Hankintaan käytetään kunnanhallituk-
sen investointivarausta. 

 
Päätös Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
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90 §  TYÖSUHDEPYÖRÄEDUN KÄYTTÖÖNOTTO HENKILÖSTÖETUNA  

 

Henkilöstöedut ovat työnantajalle taloudellinen tapa palkita henkilöstöä. Jämijär-
ven kunnan henkilöstöetuja ovat ilmainen kuntosali, käynti Kankaanpään uima-
hallissa kerran viikossa sekä lakisääteinen työterveyshuolto. Lisäksi henkilöstön 
tykyrahaa on käytetty mm. pikkujoulujen järjestämiseen.  
 
Työsuhdepyöräetu on verovapaa etu 1200 euroon saakka vuodessa. Työsuhde-
pyörällä tarkoitetaan työnantajan työntekijälleen hankkimaa polkupyörää, joka 
vähennetään työntekijän bruttopalkasta. Mikäli työnantaja tukee hankintaa, las-
kee bruttopalkka vain tuen ylittävän osuuden verran.  
 
Työsuhdepyörän hankinta henkilöstölle on kannattavaa, sillä 2-3 kertaa viikossa 
liikkuvalle on keskimäärin 4,5 päivää vähemmän sairauspäiviä vuodessa kuin 
enintään kerran viikossa liikkuvalle. Yksi sairauspäivä maksaa keskimäärin 351 
euroa. Tukeminen kannustaa työntekijöitä ottamaan edun laajemmin käyttöön, 
joka johtaa suoraan liikuntamäärän lisääntymiseen.  
 
Yhteistyötoimikunta on päättänyt 26.4.2022 § 6 kannattaa kokonaisuutta työsuh-
depyöräedun käyttöönottoon. 
 
Talous- ja hallintopäällikkö on kartoittanut Jämijärven kunnan henkilöstön kiin-
nostusta ottaa pyöräetu käyttöön ja edusta on kiinnostuksen ilmoittanut 14 hen-
kilöä, joista osa ei ollut kuitenkaan vielä varma edun käyttöönotosta.  

 
Työsuhdepyöristä tarjouksia on kysytty FleetBike, Nordic Bike Leasing, Electro-

bike, GoByBike ja Bikelinkiltä. Sopivammaksi vaihtoehdoksi on valikoitunut Bi-

kelink.  

 
Bikelink tarjoaa palveluja työnantajalle ilman palvelumaksuja. Yhteistyön vah-

vimpia puolia on myös se, että Bikelink tilaa tarvittavan määrän varaosia ja pol-

kupyöriä. Lisäksi Bikelink takaa takuu- ja huoltopalveluiden toimivuuden, pitkällä 

kokemuksella ja laajalla huoltoverkostolla. Pyörien laadusta ja valmistuksesta 

vastaa Accell Group, joka on sähköpyörien markkinajohtaja Euroopassa ja 

toiseksi suurin polkupyörissä ja tarvikkeissa. Vuonna 2020 Accell Group myi yh-

teensä noin 900 tuhatta polkupyörää ja liikevaihto oli yli 1,3 miljardia euroa. Bi-

kelinkin Portaalista voidaan hyväksyä työntekijälle edun helposti yhdellä klik-

kauksella. Laadukas pyörähuolto on tärkeä osa pyöräilyä. Kunnolla huollettu 

pyörä palvelee työntekijää paremmin sekä pitää arvonsa. Bikelinkin tarjous: 
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Sopimus sisältää mm. Portaalin käyttöoikeuden, vakuutuksen, palkanlaskentara-
portit, soittopalvelun, keskeytysturvan ja asiakaspalvelun. Keskeytysturva suojaa 
työnantajaa ja työntekijää, mikäli työ-/ virkasuhde keskeytyy. Mikäli kunta ottaa 
15 euroa kuukaudessa paketin 14 henkilölle, etu maksaa kunnalle 15 euroa x 14 
henkilöä x 12 kuukautta, 2520 euroa vuodessa.  
 
Työsuhdepyöräetu on edullinen tapa hankkia omaksi hieman kalliimpikin sähkö-
pyörä. Koska etu on verovapaata, säästää henkilö pyörän hinnasta veroprosen-
tin verran rahaa. Sekä koska etu pienentää ennakonpidätyksen alaista ansiota 
99,99 €/kk, laskee veroprosentti myös hieman. Vaikka henkilöstön bruttoansio 
pieneneekin kuukaudessa 99,99 €, niin käteen jäävä osuus pienenee vain 59,80 
€. Sopimuksen jälkeen pyörän voi lunastaa 5 % lunastushinnalla. Lunastushinta 
lasketaan pyöräpaketin hinnasta. 

 
Palvelusta hyötyy eninten työntekijä, sillä työntekijän säästöt koostuvat veropro-
sentista, työnantajan tarjoamasta tuesta ja palvelupaketista.  
 
Oheismateriaali: 
-Bikelinkin tarjous (ei julkinen, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
1999/621 § 24 kohta 17) 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Maija Sieppi, p. 040 830 4943 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää ottaa työsuhdepyöräedun käyttöön Jämijärven kunnassa 

1.6.2022 alkaen edellä selostetun mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintopääl-

likön tekemään sopimuksen sopivammaksi todetun toimittajan kanssa. 

 

Päätös Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
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91 §  TYÖSUORITUKSEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ 1.6.2022 ALKAEN  

YtTMK 26.4.2022 § 4  

Työsuorituksen arviointia ja arviointijärjestelmää on valmisteltu syksystä 
2021 tva.n jatkoksi Jämijärvellä.  

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun § 11 mukaisesti 
henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Kannustavalla 
palkkauksella pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja tuke-
maan johtamista. Kannustavuus perustuu siihen, että jokainen voi työsuo-
rituksellaan vaikuttaa palkkaukseensa. Henkilökohtaisten tulosten palkit-
seminen on keskeinen tekijä motivaation syntymisessä. Tästä syystä hen-
kilökohtaisen lisän perusteiden on tärkeää olla henkilöstön tiedossa. 

KVTES:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinai-
seen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää. Toimival-
tainen viranomainen päättää henkilökohtaisesta lisästä. Henkilökohtainen 
lisä maksetaan pääsääntöisesti viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen 
arvioinnin perusteella. Henkilökohtainen lisä myönnetään pääsääntöisesti 
toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä voi olla mahdollinen. 

Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.2.2013 mennessä vä-
hintään 1,3 % laskettuna kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan 
KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteis-
määrästä. Tarkistus suoritetaan vuosittain. 

Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti. Hen-
kilön työsuorituksen arviointi suoritetaan esimerkiksi vuosittain kehityskes-
kustelun yhteydessä. Henkilökohtaisia lisiä maksettaessa on eri viranhal-
tija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Arvioinnin perusteista teh-
dään kirjallinen kuvaus ja sen sisällöstä tiedotetaan viranhaltijoille/työnte-
kijöille. 

Jämijärven kunnan työsuorituksen arviointijärjestelmässä arvioidaan tu-
loksellisuutta ja vastuunottoa, oma-aloitteisuutta ja kehityshakuisuutta, 
erityisosaamista ja työyhteisötaitoja. Arviointikriteerit ovat painoarvoltaan 
samanarvoiset ja arviointi suoritetaan kirjallisesti kuvatun työsuorituksen 
arviointijärjestelmän arviointitaulukon mukaisesti asteikolla 1–4. Esimies 
arvioi henkilön toimintaa työssä ja työyksikössä arviointitekijöiden avulla 
eri näkökulmista. Arviointitekijät ovat toisistaan riippumattomia ja henkilön 
suoriutuminen voi siten olla erilaista eri arviointitekijöillä. 

Kunkin työntekijän/viranhaltijan työsuoritus arvioidaan vuosittain kehitys-
keskustelussa ja henkilökohtainen lisä myönnetään määräaikaisesti vuo-
sittain. Esimies tekee arvioinneista yhteenvedon, joka toimitetaan talous- 
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ja hallintopäällikölle. Talous- ja hallintopäällikkö tekee yhteenvetojen pe-
rusteella koko kuntaa koskevan kokonaistarkastelun. Kokonaistarkastelun 
yhteydessä talous- ja hallintopäällikkö keskustelee tarvittaessa esimiehen 
kanssa lisäperusteluista. Talous- ja hallintopäällikkö päättää, toimialapääl-
likköä kuultuaan, henkilöstön työsuorituksen arviointiin perustuvien henki-
lökohtaisien lisien myöntämisestä. 

Viranhaltijoiden/työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin ja henkilökohtai-
sen lisän maksamisen perusteista neuvotellaan paikallisesti pääsopijajär-
jestöjen edustajien kanssa. Neuvottelu tapahtuu pääsopimuksen 14 §:n 2 
momentin määräyksen mukaisesti, jollei pääsopimuksen 13 §:n määräyk-
sen mukaisesti toisin sovita. Tavoitteena on, että henkilökohtaisen lisän 
perusteista on mahdollisimman laaja yksimielisyys työnantajan ja henki-
löstön kesken. Jämijärven kunnassa työsuorituksen arviointijärjestelmän 
perusteista on neuvoteltu pääluottamusmiesten kanssa ja asia käsitellään 
yhteistyötoimikunnassa ennen asian etenemistä päätöksentekoon. Jämi-
järven kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää kunnan 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen yleisperusteet voimassa 
olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. 

Oheismateriaali:  
- ohje työsuorituksen arvioinnin tekemiseen 
- TSA-järjestelmän arviointiasteikko 
- työsuorituksen arviointilomake 
- Työsuorituksen arviointijärjestelmän ja henkilökohtaisen lisän yleiskuvaus 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Maija Sieppi, p. 040 830 4943 
 
Talous- ja hallintopäällikön päätösehdotus: 
 

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä tiedoksi työsuorituksen arviointijärjes-
telmän 1.6.2022 alkaen ja todeta, että työsuorituksen arvioinnin ja henki-
lökohtaisen lisän perusteista on neuvoteltu paikallisesti pääsopimuksen 
14 §:n 2 momentin määräyksen mukaisesti.  
 
Yhteystyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle työsuorituksen arviointi-
järjestelmän hyväksymistä 1.6.2022 alkaen. 
 

Käsittely  Merkittiin tiedoksi tiedottamisen tärkeys prosessissa.  
 
  Merkittiin tiedoksi, että tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa 28.4.2022. 
 
Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

________________ 
 
KH 23.05.2022 § 91 
 

Oheismateriaali:  
- ohje työsuorituksen arvioinnin tekemiseen 
- TSA-järjestelmän arviointiasteikko 
- työsuorituksen arviointilomake 
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-  Työsuorituksen arviointijärjestelmän ja henkilökohtaisen lisän yleiskuvaus 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Maija Sieppi, p. 040 830 4943 
 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus hyväksyy työsuorituksen arviointijärjestelmän 1.6.2022 al-
kaen yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 23.5.2022 79 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

92 §  POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 

 

Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Kankaanpään 
kaupunki ovat Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän jäseniä. 
Osajäsenenä on Merikarvian kunta. 
 
Posan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- 
ja perusterveydenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ym-
päristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut. Posan omistajakunnat 
muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. 
 
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointi-
alueelle. Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmisläh-
töisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- 
ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen sau-
mattomuus. 
 
Posan perussopimuksen § 26 mukaan: ”PoSan purkamisesta päättävät 
jäsenkuntien valtuustot. PoSan purkautuessa yhtymähallituksen on huo-
lehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjeste-
lyistä. PoSan varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velko-
jen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnalle 
peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suoritta-
miseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suu-
rempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainit-
tujen osuuksien suhteessa.” 
 
Oheismateriaali 
- Kankaanpään kaupunginhallituksen päätös 16.5.2022 § 164 
 
 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus 
1. esittää valtuustolle, että valtuusto päättää esittää PoSan yhtymähalli-

tukselle kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden valmiste-
lujen aloittamista perussopimuksen mukaisesti ja  

2. toteaa, että loppuselvitykset tulee saattaa valmiiksi kevään 2023 ai-
kana 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET § 85-92 
 

Pykälät: § 89–91 

 

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 25.5.2022 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 

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
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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: § 85–88, 92 

 

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

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

 

 

 

 

 


