
 
 

Jämijärven kunta  KOKOUSKUTSU 12/2022 
Kunnanhallitus  Laatimispäivämäärä 16.6.2022 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Maanantai 20.6.2022 klo 20.00 

 
Paikka 

 
Jämijärven Osuuspankin kokoustila 

Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 90 
99 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 90 
100 § ILMOITUSASIAT 91 
101 §  PERHEPUISTON LAAJENNUKSEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN 

HYVÄKSYMINEN 92 
102 §  LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI 

EDUSKUNNALLE JULKISTEN TYÖVOIMA- JA 
YRITYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISTÄ 
KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 93 

103 §  LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN 
HAKEMINEN 96 

104 §  KUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN HYVINVOINTIALUEEN 
VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN 98 

105 §  VASTAANOTTOKESKUKSEN JA KUNNAN VÄLISEN 
SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 99 

106 §  KOULU- JA ESIKOULUKULJETUKSIA KOSKEVA SOPIMUS 100 
107 §  LISÄASIA/ YHTEISKÄYTTÖAUTOKOKEILUN 

KÄYNNISTÄMINEN 101 
 

 

  SAMULI KUJANSUU                         MARKUS OJAKOSKI 
Samuli Kujansuu  Markus Ojakoski 



 
Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2022   

Kunnanhallitus  

KOKOUSAIKA Maanantai 20.6.2022 klo 20.00– 20.26 

KOKOUSPAIKKA Jämijärven Osuuspankin kokoustila 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Satu Jokela 

Samuli Kujansuu, puheenjohtaja 

Antti Lähteenmäki 

Miia Sjöman 

Maarit Rantanen 

Lassi Koivunen 

Pentti Virtanen 
MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Timo Sorvali, valtuuston puheenjohtaja 

Antero Karppinen, valtuuston I varapuheenjohtaja 

Olli Seppälä, valtuuston II varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja, esittelijä 

Maija Sieppi, talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 
Poissa  

ASIAT § 98–107 

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 27.06.2022 

 

 

Satu Jokela                     Lassi Koivunen 

 Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  01.07.2022 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

hallintosihteeri Erika Haapala 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 20.6.2022 90 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

98 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
   
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

Kunnanhallitus otti lisäasian § 107 yhteiskäyttöautokokeilun käynnistämi-
sen yksimielisesti käsittelyyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

99 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja 
Maarit Rantanen.  

 
Päätös  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Lassi 

Koivunen. 
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100 § ILMOITUSASIAT 

 
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

 
 Satakunnan hyvinvointialue: Satakunnan hyvinvointialueen lausuma työ-
toiminnan jatkotoimenpiteiksi 7.6.2022 
 
  Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston päätös 6.6.2022:  
Sairaanhoitopiirin peruspääoman palauttaminen jäsenkunnille 

 
 
Kunnanhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 
- Ympäristöministeriö, Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esi-

tykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta, https://www.lausuntopal-
velu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7d83d1c6-76dc-443c-8bf4-
1eb3197798e5 

- Valtiovarainministeriö: Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi 
kuntien tilatietoja koskevaksi lainsäädännöksi, https://www.lausuntopal-
velu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=04602294-3050-4412-b9aa-
15b8fa2fc925  

 
2. Kiinteistönluovutusilmoitukset ajalla 3.6.–14.6.2022 (2 kpl)  

   
3. Viranhaltijapäätökset 

 
 
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://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7d83d1c6-76dc-443c-8bf4-1eb3197798e5
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7d83d1c6-76dc-443c-8bf4-1eb3197798e5
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7d83d1c6-76dc-443c-8bf4-1eb3197798e5
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=04602294-3050-4412-b9aa-15b8fa2fc925
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=04602294-3050-4412-b9aa-15b8fa2fc925
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=04602294-3050-4412-b9aa-15b8fa2fc925
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101 §  PERHEPUISTON LAAJENNUKSEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Jämijärven kunnanvaltuusto on talousarviossa vuodelle 2022 asettanut tavoit-

teeksi uusien rakennuspaikkojen lisäämisen Perhepuiston laajennuksella. Jämi-

järven kunnanhallitus on hankkinut kaavoitusta koskevan palvelun A-insinöö-

reiltä päätöksellään 2.5.2022, 81 §. Kaavoitusalue kohdistuu yhden yksityisen 

maanomistajan maa-alueelle, jonka käytön osalta on tarvetta tehdä sopimus.  

Liitteenä oleva sopimusluonnos vastaa sisällöltään nykyisen perhepuiston alu-

etta koskenutta sopimusta.  

Laajennus on tullut ajankohtaiseksi, kun Perhepuiston tontteja on täysin va-

paana enää yksi kappale. Laajennus tukee mahdollisuuksia luontoliikuntaan, 

joka on lisääntynyt Jämin ja Hämeenkankaan alueella. Nykyisen perhepuiston 

alueella on vuokrattavia kohteita ja vakituista asumista.  

Alustavien suunnittelulinjausten mukaan laajennusalueelle tulisi aiempaa aluetta 

isompia tontteja. Puurakentamista pidettäisiin lähtökohtana. Kulkureitit suunnitel-

taisiin siten, että liittymiä Mielahdentielle tai Jämintielle on vähän. Ainakin osit-

tain sovellettaisiin samanlaista tonttien ryväsjärjestelyä kuin aiemmallakin alu-

eella.  

Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus päättää maankäyttösopimusten 

hyväksymisestä.  

Liite:  

- sopimusluonnos 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.  

Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Ote   Hannu Narvi 
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102 §  LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE 
JULKISTEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISTÄ 
KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa 27.6. mennessä hallituksen esityksestä jul-
kisten työvoimapalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa 
säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. 

Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siir-
rettäisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut näihin liittyvät lakisää-
teiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. 

Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laa-
jenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoi-
tusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portait-
tain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturva-
laissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.  

Valtio vastaisi kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä lailli-
suusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmä-
palvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja. 

Nykyiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin. 

Hallituksen linjauksen mukaan valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttö-
myysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin sekä työttömyysturvan ja työttömän 
palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Valtio ja kunnat jakaisivat rahoitukseen liit-
tyvää kustannusvastuuta, jolloin turvattaisiin kuntien kannusteet järjestää palveluja myös hei-
kommassa työmarkkina-asemassa oleville. Uudistuksella tavoitellaan 7.000 -10.000 henkliön 
työllisyysvaikutusta. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa (6.5.2022) todetaan, että  

TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita, 

jotka saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Kun 

työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman 

järjestäjän vastuulla, ne yhdessä edistävät työllistymistä tehokkaasti ja lisäävät 

kuntien elinvoimaa. Kannustava rahoitusmalli tukee tavoitetta. 

Kuitenkin laki edellyttää palvelujen järjestäjältä ts. kunnalta sitä, että työvoiman määrä kun-

nassa on vähintään 20 000 henkilöä. Näitä kuntia lienee Suomessa n. 30 tai alle 30, joista 

niistäkin osa tulee olemaan perustavien yhteistoiminta-alueiden osana. Uudistuksessa täytyy 

siis pääosin sopimalla saada aikaan sellainen tilanne, jossa eri palvelujen integraatio toimii. 

 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: 
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Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirto kuntiin on sinänsä kannatettava uudis-

tus, joka tulee toteuttaa palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi. Lain tulisi 

mahdollistaa joustavat ja asiakaslähtöiset lähipalvelut.  

Merkittävin heikkous esityksessä on vallan, vastuun ja rahoituksen eriyttäminen. 

Vaatimus yhtenäisestä työssäkäyntialueesta tekee esitetystä 20 000 henkilön 

työvoimakriteeristä käytännössä merkityksettömän ja luonnollisia työssäkäynti-

alueita rikkovan.  

Yhteistoimintavelvoite ja toiminnan arviointimenettely yhdistettynä valtioneuvos-

ton päätösvaltaan muodostavat uuden ohjausmekanismin, joka rajoittaa tarpeet-

tomasti kunnallista itsehallintoa. Yhteistoimintaan täytyy voida luontevasti yh-

teensovittaa erilaisten kuntien toimet sekä eri tavoin järjestetyt elinkeinopalvelut. 

Esitetyt ohjaus- ja sanktiointimekanismit tuntuvat osoittavan uudistuksen lähtö-

kohdan vastaisen kannanoton siitä, että juhlapuheet kuten ”TE-palvelujen siirto 

kuntiin tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita, jotka saavat yksilölli-

sesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita” ja todellisuus tulisivat 

olemaan vahvasti ristiriidassa keskenään.  

Kunta voisi ehdotetun 2 luvun 2 §:n mukaan järjestää kunnan vastuulle kuuluvat 

työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henki-

löä. Jos kunnan työvoiman määrä on alle 20 000 henkilöä, sen on muodostet-

tava palveluiden järjestämiseksi yhteistoiminta-alue (työllisyysalue) yhden tai 

useamman kunnan kanssa niin, että työvoiman määrä on vähintään 20 000. Eh-

dotuksen perusteluista ei löydy palveluista lähteviä perusteita sille, miksi järjes-

tämisvastuussa olevan tahon tulisi olla työvoimapohjaltaan näin laaja.  

Järjestämisvastuu tulee olla jokaisella kunnalla ja kunnat voisivat keskenään so-

pia kuntalain mukaisesti siitä, kuinka ne tehtävät järjestävät. Samanaikaisesti 

yhteistyötä tulee tiivistää niin kuntien kuin muiden toimijoiden kesken. Näin var-

mistetaan joustavat ja asiakaslähtöiset palvelut sekä turvataan jokaisen kunnan 

mahdollisuudet edistää työllisyyttä ja elinvoimaa.  

Järjestämisvastuun ollessa yksittäisillä kunnilla mahdollistuu aidosti koko kunnan 

ekosysteemin hyödyntäminen työllistymisen edistämisessä ja kotoutumisessa 

(koulutus - työllisyys - elinkeinot - kolmas sektori ja hankkeet). Sopimuksellisella 

yhteistyöllä työllisyysalueella voidaan muodostaa huomattavasti suurempiakin 

alueita kuin esitetty 20 000 työvoimapohja, samalla säilyttäen lähipalveluiden 

saavutettavuus ja kuntien itsehallinto. Asiakaslähtöisyys on tärkeää ja tarkoittaa 

myös sitä, että palveluja halutaan tarjota entistä enemmän lähipalveluina kuntien 

paikallistuntemusta hyödyntäen.  

Palkkatuki  

Lakiesityksen mukaan kunnat eivät ole jatkossa oikeutettuja palkkatuen käyt-

töön. Kuntien työllistämistoimilla on kuitenkin tärkeä merkitys mm. pitkäaikais-

työttömyyden hoidossa ja polkujen rakentamisessa työelämään. Kunnilla tulisi 

olla käytettävissä sellainen tukimuodon, jota kunnat voivat myös hyödyntää 

osana työ- ja elinkeinopalvelujen kokonaisuutta.  

Rahoitus  

Kunnille siirtyvien tehtävien kokonaiskustannus on arvioitu olevan noin 700 mil-

joonaa. Lakiluonnoksen laskelmat on tehty vuoden 2019 kustannustoteutumien 

perusteella. Tähän vuoden toteutumaan perustuvia kustannuksia korottavat mm. 
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uuden asiakaspalvelumallin kustannukset, joiden suuruudeksi on arvioitu 70 mil-

joonaa euroa. Kuntien valtionosuuspohjaan siirtyvien tehtävien kustannukset tu-

lisi määritellä siirtovuoden (2024) talousarvion perusteella. Kunnille pitää siirty-

vien lakisääteisten tehtävien osalta olla 100 % kompensointi rahoituksen osalta. 

Jokaisella kunnalla tulee olla tosiasiallisesti vaikutusmahdollisuuksia työvoima- 

ja yrityspalveluiden toimintaan kaikilta osin, koska rahoitusvastuu on kunnilla. 

Uudistuksen todelliseksi hyödyksi ajateltu asiakasrajapinnan todellisen hallinnan 

mahdollisuus vesitetään hyvin helposti liiallisen valtion ohjauksen ja pakkoyh-

teistoiminta-alueiden kautta.  

Rahoitusvastuu ei voi olla kunnalla ja järjestämisvastuu jollakin muulla taholla. 

Silloin järjestämisvastuullisella ei ole kannusteita siinä määrin kuin pitäisi, kun 

taas kunnalla on kannuste, mutta ei keinoja siinä määrin kuin pitäisi. Tällainen 

ehdotus yhdistettynä valtion ”sähköpannan” käyttöön luo niin sekavan ohjausra-

kenteen, ettei se enää ohjaudu kunnolla ollenkaan.  

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Ote lausunto työ- ja elinkeinoministeriöön 
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103 §  LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN 

 

KH 7.2.2022 § 21 
 
Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti valtion talousarvioon otetaan 
vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja nii-
hin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tue-
taan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edelly-
tyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikunta-paik-
koja. 
 
Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määrää-
misvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille 
yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteutta-
miseksi. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustusta 
myönnetään hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole aloitettu ennen valti-
onapupäätöstä. 
 
Jämijärven kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön ra-
kennettavan uudisrakennuksen ympäristöön muodostuu liikuntapaikka, 
joka kokonaisuudessaan voi olla liitteinä esitetyn laajuinen, mikäli avus-
tus saadaan.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun 
hankkeen kustannukset ovat yli 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannusar-
violtaan enintään 700 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviran-
omainen on aluehallintovirasto (AVI). Avustushakemus on jätetty liittei-
den mukaisena 699 000 euron kokonaiskustannuksilla ja 275 000 euron 
haettavalla summalla. Avustuspäätös voi olla pienempi. 
 
Poikkihallinnollisena hankkeena asia kuuluu hallintosäännön 29 §:n mu-
kaan kunnanhallitukselle.  
 
Liitteet: Valtionavustushakemus, kustannusarvio 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus hyväksyy liikuntapaikkahakemuksen sisällön. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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KH 14.6.2022 § 103  

Aluehallintovirasto päätti myöntää avustusta Jämijärven kunnan hakemuksen mukaisesti eli 

275 000 euroa.  

Enimmältä osin hankkeen kokonaissumman (n. 700 000 euron) käytöstä on tehty hankintoja 

koskevat päätökset, mutta hankkeen toteuttaminen kokonaisuudessaan edellyttää vielä erik-

seen tehtäviä hankintapäätöksiä.  

Liite: avustuspäätös  

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää käynnistää liikuntapaikkahankkeen toteuttamisen ja jatkovalmistelun 

valtionavustushakemuksen mukaisesti. 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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104 §  KUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN HYVINVOINTIALUEEN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN 

 

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on pyytänyt kuntia nimeämään 15.9. 

mennessä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Vaikuttamistoimielimet 

aloittavat toimintansa 1.1.2023. Tätä ennen vaikuttamistoimielimet perehtyvät 

tehtäviinsä. Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt valmistellaan syksyn ai-

kana. 

Satakunnan hyvinvointialueella vaikuttamistoimielinten jäsenet ja henkilökohtai-

set varajäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa siten, että kustakin kunnasta 

valitaan yksi varsinainen edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.  

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-

sien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, ikääntyneen väestön 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen 

vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismah-

dollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus valtuuttaa Jämijärven nuorisovaltuuston ja Jämijärven vanhus- ja 

vammaisneuvoston nimeään jäsenet toimialaansa vastaaviin hyvinvointialueen 

vaikuttamistoimielimiin. 

 
Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

ote  Jämijärven nuorisovaltuusto, Jämijärven vanhus- ja vammaisneuvosto, hyvin-

vointipäällikkö 
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105 §  VASTAANOTTOKESKUKSEN JA KUNNAN VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Jämijärvellä on 17 ukrainalasta sotaa paennutta henkilöä, joiden majoittami-

sessa ja ohjauksessa kunnalla on ollut merkittävä rooli yhteistyössä SPR:n Porin 

vastaanottokeskuksen kanssa. 

Yhteistyötä SPR:n kanssa jatketaan, mutta maahanmuuttoviraston asiaan kyt-

kevä sopimus vastaanottokeskuksen kanssa tehtäisiin 1.5.2022 alkaen. Sopi-

muksella korvataan kustannukset, joita ohjauksesta ja majoittamisesta on synty-

nyt.  

Liitteenä sopimusluonnos ja sopimuksen liite (palvelukuvaus). 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen. 

 
Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

ote  Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Niina Mitikka 
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106 §  KOULU- JA ESIKOULUKULJETUKSIA KOSKEVA SOPIMUS 

KH 11.4.2022 § 63 

Jämijärven kunnanvaltuuston on päätöksessä 21.2.2022, 13 §, valtuuttanut kun-

nanhallituksen laatimaan hankintasopimuksen Mattilan Liikenne Oy:n kanssa.  

Sopimuksessa on ehto, jonka mukaan ”Palveluntuottaja sitoutuu kirjallisesti täs-

mentämään tarjouksessaan esittämäänsä alustavaa näkemystä sopimusaikai-

sesta kalustosta ja Palvelun tuottamiseen osallistuvasta henkilöstöstä viimeis-

tään 20.6.2022. Kyseinen selvitys liitetään osaksi Sopimusta, kun Tilaaja on hy-

väksynyt sen.” Selvityksen hyväksyminen käsitellään kunnanhallituksessa. 

Liite: 3. sopimusluonnos 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen koulu- ja esikoulukulje-

tuksista 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

_____ 
 

 
KH 14.6.2022 § 103  
 
Koulu- ja esikoulukuljetus koskeva selvitys kalustosta ja henkilöstö on valmistu-
nut. Kyseinen selvitys liitettäisiin kuljetuksia koskevaan sopimukseen. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan selvityksen. 

Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

ote  sivistysjohtaja  
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107 §  LISÄASIA/ YHTEISKÄYTTÖAUTOKOKEILUN KÄYNNISTÄMINEN   

  

KH 20.06.2022 § 89 

Jämijärven kunnan alueella olevat vuoroperusteiset joukkoliikenneyhteydet ovat 
rajalliset. Koululaisvuoro päättyy 3.6. ja jatkuu taas elokuussa. Jämijärveltä pää-
see aamuisin 3.6. saakka klo 6.25–7.25 Kankaanpäähän ja toisinpäin torstaisin 
16.20–16.42, mikä on koululaisvuoro. Vakiovuoro on sunnuntaisin Kankaan-
päästä Jämijärvelle klo 16.20– 16.42. Jämijärveltä Ikaalisiin / Tampereelle päin 
pääsee klo 16.20 ja toisinpäin 16.42 vakiovuorolla vain sunnuntaisin. Kesä-
kuusta elokuulle järjestetään useampia linjoja aikavälillä 6.6.–7.8. maanantaista 
sunnuntaihin. Asiointi myös viranomaisissa voi olla haastavaa, mikäli yksityiskul-
kuneuvoa 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 liikennestrategiassa todetaan 
mm. seuraavaa:   

Elinkeinoelämän muutokset, etätyö ja –palvelut, väestön ikääntyminen ja moni-
paikkainen asuminen muuttavat liikkumista ja asumista, yhdyskuntia ja logistiik-
kaa. Liikkumistarve ja saavutettavuuden merkitys säilyvät.   

Tietoliikenne luo mahdollisuuksia, kuten älykkään liikenteenhallinnan ja automa-
tisaation. Tietoliikenne myös mahdollistaa etätyöskentelyn ja –palveluja, jolloin 
tarve liikkumiseen näiden syiden vuoksi vähenee. Tietoliikenneverkkojen luotet-
tavuus ja välityskyky korostuvat. ´  

Linjattavien liikenneratkaisujen tulee olla muuntojoustavia ja kustannustehok-
kaita.   

Jämijärven kunnan osalta liikkuminen lähialueille ja maakuntakeskuksiin voitai-
siin kokeiluna mahdollistaa yhteiskäyttöön tarkoitetun henkilöauton hankkimi-
sella. Ajoneuvo olisi tarkoitettu käytettäväksi yksittäisenä päivänä ja olisi kunnan 
jäsenten käytettävissä. Tavoiteltu kustannustaso kokeilussa olisi 0,2 euroa / kilo-
metriä kohti tai vastaava, sisältäen käyttövoiman kustannukset.   

Kokeilu ei aiheuta kilpailuhaittaa, koska autoton tai tilapäisessä auton tarpeessa 
oleva kunnan jäsen joutuu joka tapauksessa matkustamaan päästäkseen auto-
vuokraamoon.   

Autoa käytetään myös kunnan työajoihin, joiden kustannus omilla ajoneuvoilla 
on 0,46 euroa / kilometri. Hankinnassa pyritään siihen, että hankintavan ajoneu-
von kustannus olisi merkittävästi pienempi ja tästä saatava hyöty siirrettäisiin 
kunnan jäsenten maksuihin. Sähkökäyttöisen auton hankinta edistäisi ilmastota-
voitteita eikä kilometriä kustannus poikkea vastaavasta polttomoottoriautosta 
ainakaan kaikissa ajoneuvon käyttömäärien tarkasteluissa.   

Auton tulisi olla mahdollisimman huoltovapaa eli uusi tai lähes uusi.   

Jämijärven kunnan 25.4.2022 hyväksytyssä strategiassa todetaan, että ”Jämijär-
ven kunnassa kannustetaan kehittämiseen ja uuden luomiseen.” sekä ”Älykäs 
ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ja palvelujen digitalisoituminen tuovat omaa 
lisärohkaisua etätyöhön lähtemiseen.” Strategiaa koskeva päätös ei ole vielä 
lainvoimainen. Yhteiskäyttöautoratkaisu saattaisi tukea yleisemmin Jämijärvellä 
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asumista ja asukkaiden tarpeita. Ratkaisu olisi kokeiluluontoinen eli toiminnan 
jatkoa tarkasteltaisiin soveltuvan 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 hallintopäällikön 
hankkimaan kunnan käyttöön kokonaan sähkökäyttöisen auton, jonka toiminta-
matka mahdollistaisi edestakaisen matkaan lähimpiin maakuntakeskuksiin, 
jonka hinta olisi enintään 33 000 euroa sisältäen mahdollisen arvonlisäveron, 
joka on vähintään vuosimallia 2020 ja jolla on ajettu enintään 15 000 kilometriä. 
Hankintaan käytetään kunnanhallituksen investointivarausta.   

Päätös   

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

__________ 

KH 20.06.2022 § 107  

Kunnanhallituksen päätöksen 89 §, 23.5. mukainen hankinta vaikuttaa soveltu-
van parhaiten kokonaan uuteen täyssähköautoon autoon, jonka osalta syntyy 
toimitusaikaa koskeva viive. Kokeilua ajatellen viivästyminen vuoteen 2023 on 
tarpeettoman pitkä.   

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542   

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus laajentaa 23.5. asettamaansa valtuutusta siten, että voidaan 
hankkia päätetyillä reunaehdoilla lataushybridiauto tai tilapäiseksi ratkaisuksi 
polttomoottoriauto samoilla ehdoilla, kuitenkin enintään 24 000 euron hintaan.   

Käsittely  Kunnanhallitus päätti ottaa asian yksimielisesti käsittelyyn.  

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET § 98- 107 
 

Pykälät: § 101, 103, 104 

 

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 1.7.2022 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: § 98, 99, 100, 102, 105, 106, 107 

 

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

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


