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Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2022   

Kunnanhallitus  

KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2022 klo 19.54–20.48 

KOKOUSPAIKKA Jämijärven Osuuspankin kokoustila 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Satu Jokela 

Samuli Kujansuu, puheenjohtaja 

Miia Sjöman 

Maarit Rantanen 

Lassi Koivunen 

Pentti Virtanen 
MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Timo Sorvali, valtuuston puheenjohtaja 

Olli Seppälä, valtuuston II varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja, esittelijä 

Maija Sieppi, talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

Poissa Antero Karppinen, valtuuston I varapuheenjohtaja 

Antti Lähteenmäki 
ASIAT § 93–97 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

Samuli Kujansuu                   Maija Sieppi, talous- ja hallintopääl-                  

                                              likkö 
PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.06.2022  

 

 

Pentti Virtanen                 Satu Jokela  

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.06.2022 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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93 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
   
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Virtanen Pentti 
ja Jokela Satu. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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95 § ILMOITUSASIAT 

 
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

 

Ely-keskus 31.5.2022 
- Päätös avustuksen myöntämättä jättämisestä liikenteen palveluihin 

 
Ara 24.5.2022 
 Kunnan lausunto ARA-hankkeesta tallennetaan ARAn verkko-asiointiin 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 23.5.2022 yhtymähallitus  
§ 75, TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-4 KK / 2022 
§ 76 SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSPÄÄOMAN PALAUTTAMINEN 
JÄSENKUNNILLE 

 
Digi- ja väestötietovirasto 20.5.2022 

- ÄÄNESTYSALUEJAON MUUTTAMINEN VUODELLE 2023 JA 
SIITÄ ILMOITTAMINEN DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTOLLE 
 
Maakuntahallituksen 30.5.2022 kokouksen pöytäkirja on luettavissa lin-
kistä: https://bit.ly/3PRRNfw 

 
Satakuntalainen Osakunta 1.6.2022 
- Avustuspyyntö Satakuntatalon peruskorjaukseen 

 
Fimea 2.6.2022 
- Päätös Jämijärven apteekin muuttamisesta sivuapteekiksi 
 
Kunnanhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 

 
Valtiovarainministeriö: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

https://www.lausuntopal-

velu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3457de3e-8b48-490d-

ba69-e0d1b930d668 
 

2. Kiinteistönluovutusilmoitukset ajalla 20.5.–2.6.2022 (3 kpl)  
   

3. Viranhaltijapäätökset 
- 10 § Talous- ja hallintopäällikkö, nuorten kesätyöllistämistuen myöntäminen 

yrityksille ja yhteisölle   

 
 
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. 

https://bit.ly/3PRRNfw
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3457de3e-8b48-490d-ba69-e0d1b930d668
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3457de3e-8b48-490d-ba69-e0d1b930d668
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3457de3e-8b48-490d-ba69-e0d1b930d668
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Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei edellä mainittuihin lausuntopyyntöihin 
anneta lausuntoa.  
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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96 §  JÄMIJÄRVEN KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021–2025  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden 

edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa (mm. kuntalaki 

410/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010). Vuonna 2011 voimaan tullut tervey-

denhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Hyvinvointi-

kertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seu-

rannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.  

Laaja hyvinvointikertomus kertoo kunnan väestön terveydestä ja hyvinvoinnista 

sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan 

paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen paino-

pisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on viranhaltijoiden 

kanssa yhteistyössä koottu asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työ-

välineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja 

sen toimeenpanon perustana.  

Laaja hyvinvointikertomus pohjautuu edeltävien vuosien hyvinvointikertomuksiin 

ja -suunnitelmiin sekä uusimman indikaattoritiedon tarkasteluun Jämijärven kun-

nassa. Hyvinvoinnin tilaa arvioitaessa vertailuna on käytetty Pohjois-Satakunnan 

kuntia ja koko maata. Jämijärven kunnan laajennettu johtoryhmä on valmistellut 

lautakunnille, kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi laajan 

hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomukseen on kirjattu strategiset tavoit-

teet, toimenpiteet ja arviointimittarit, joilla kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia 

tuetaan valtuustokauden aikana. Lisäksi kertomuksessa arvioidaan kuntalaisen 

terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana indikaattoritieto-

jen ja toteutuneiden toimenpiteiden pohjalta.85  

Vuonna 2023 alkaen kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin 

on kannustin, joka tarkoittaa kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus mää-

räytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. 

Tällä halutaan varmistaa aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. HYTE-kerrointa on mahdol-

lista kasvattaa ja nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan rahoituksen suuruuteen.  

Jämijärven kunnan kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa 25.4.2022 (§ 18). 

Hyvinvointikertomusta on tarkasteltu uudelleen strategian mukaisuuden varmis-

tamiseksi. Sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta ovat käsitelleet luonnosta 

24.5.2022. Esitykseen sisältyvää luonnosta on muokattu ko. kokousten jälkeen, 

mm. kunnan valtuustokauden taloudellisen tuloksen tulee olla positiivinen (tekni-

nen tarkennus tavoitteisiin), kansainvälisyys-teema lisätty, kunnan ja hyvinvointi-

alueen toiminnan integraatiota ja digitaalisuutta koskeva arviointimittari lisätty ja 

laajennettu tavoitetta lasten terveellisiin elintapoihin liittyen.  

Luonnosversio on lähetetty sähköpostitse kommentteja varten vanhus- ja vam-

maisneuvostolle. Nuorisovaltuusto käsittelee luonnosta 6.6.2022.  

Hyvinvointikertomusta käsiteltiin myös teknisessä lautakunnassa 7.12.2021, si-

vistyslautakunnassa 8.12.2021 ja hyvinvointilautakunnassa 7.12.2021.  

Asiakirja on nimestään huolimatta kunnan toimintaa ohjaava suunnitelma.  
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Liite: 

- hyvinvointikertomus 

Valmistelijat: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, vt. hyvinvointi-

päällikkö Teemu Huhtakangas, p. 040 587 6539.  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 

mukaisen asiakirjan.  

Päätös  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 

mukaisen asiakirjan em. teknisillä korjauksella.   
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97 §  KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2022 KUTSUNTAAN  

 

Lounais-Suomen aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään kunnan edustajan (1) 

jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuo-

den asevelvollisten kutsuntoihin. Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalai-

sista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä ase-

velvolliselle itselleen, että hänen asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.  

Liite 

- Kutsuntalautakunnan jäsenen valinta vuoden 2022 kutsuntaa/pyyntö 

oheismateriaalin kera 31.5.2022 / Lounais-Suomen aluetoimisto 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää nimetä Jämijärven kunnan edustajan ja hänelle vähin-

tään yhden varamiehen kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten 

kutsuntoihin. 

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuh-

teistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen, että hänen 

asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.  

Päätös   Kunnanhallitus päätti nimetä Jämijärven kunnan edustajaksi Kimmo Ristimäen ja 

hänelle varamieheksi Sami Rajakallion kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden 

asevelvollisten kutsuntoihin. 

Ote  valitut, Ilmoitus Lounais-Suomen aluetoimistoon lomakkeella  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET § 93- 97 
 

Pykälät: § 97 

 

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 15.6.2022 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 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 6.6.2022 89 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

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: § 93–96 

 

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 


